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Abstract
The Holy Quran is the primary base for moral education and preaching. The Holy Quran has
ordered the Prophet and the believers, along with the teaching of wisdom, reason and sermon,
to follow best practices in their disputes and debates. This article intends to clarify the concept
of best practices in disputes and describes its criteria based on the Quran and Hadith. In the
Quran, in a protean verbal conflict or dispute has been used with different meanings including
conflict in speech, biased argument, stubborn defense of the void idea, and debate used to
convince the enemy. In Koranic usage, dispute and controversy refers to two methods of
conflict is spoken words that can be either good or bad, only the best of which is
recommended in the Holy Quran. What can be understood from the related verses of the
Quran is that only the best forms of disputes used by the Moslems against unbelievers are
recommendable. This best practice is one which follows a divine goal, uses best techniques,
and followed the accepted etiquette. Even though the divine content and form of dispute has
been mentioned in the Holy Quran, it can be understood that the main criteria are the
standards of argumentation and the adherence to morally acceptable ways. The contents and
their truth in a dispute become the second most important aspect based on the verses
reviewed.
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چکيده

قرآن کریم تکیهگاه نخست مباحث تربیت و تبلیغ است که در کنار حکمت ،برهان و موعظۀ حسنه،
اتخاذ روش جدال به نیکوترین وجه را به پیامبر و مؤمنان دستور داده است .در این مقاله تالش شده
است مفهوم و معیارهای جدال احسن با استفاده از مقدمات قرآنی و روایی روشن شود .در قررآن،
جدال در معانی متنوعی ازجمله خصومت در گفتار ،گفتوگوی جانبدارانه ،دفاع سرسختانه از باطل
و مناظره برای مجابکردن خصم بهکار رفته است .در کاربرد قرآنی ،جدال به معنرای رویرارویی و
کشمکش گفتاری است که به دو روش احسن و غیراحسن انجام میشود و تنهرا نروع احسرن آن،
مجاز است و آیات به آن سفارش کرده اند .ازطرفی ،با جمعبندی آیرات و رهیافرتهرای لغروی و
تفسیری ،جدال احسن قرآنی یا جدال به نیکوترین روش ،نوعی از گفتوگو میان مؤمنان و مخالفان
است که بر انگیزه و هدف الهی ،مقدمات صحیح و مقبول نزد دو طررف و روشهرای پسرندیده و
رعایت اخالق نیکو بهویژه آداب مناظره متکی باشد .هرچند در آیات قرآنی و تفاسریر ،برر هرر دو
موضوعِ روش صحیح و اخالقی و محتوای حقانی جدال تأکید شده است ،درمجموع ،ضابطۀ اصلی
و مهمترین معیار جدال احسنِ مطلوب قرآن ،اتخاذ شیوههای درسرت و برخرورد نیکرو و رعایرت
آداب مناظره هدفمند و منطقی است و بهرهگیری از محتوای حق و صرحیح  -در عرین اهمیرت -
معیار بعدی و در درجۀ دوم است.
واژههای كليدی

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

توصیفیتحلیلی ،معنای جردال و اقسرام آن در قررآن،

بشررر از دیربرراز برررای تبررادل افکررار و تحکرریم

تبیین و مفهوم و معیارهای جدال احسن و جایگراه آن

اندیشهها از گفتوگو ،مناظره و مباحثه برا روشهرای

در قرآن به ویژه در میان شیوههای دعوت بیران شرود.

گوناگون بهره برده است .بحث و منراظره درصرورتی

ازجمله فواید این پژوهش ،برهکاربسرتن نترایج آن در

مفید و سازنده است که در چرارچوب و شریوۀ معرین

مناظرههای عقیدتی ،فرهنگی ،دینی و سیاسری روز برا

صورت پذیرد و به همین دلیرل ،دانشرمندان منطرق و

تکیه بر منطق وحی است.

سایر علوم به این شیوه توجره داشرتهانرد و بررای آن،
قواعد خاصی را در نظر گرفتهاند .قررآن کرریم کترابی

 - 2معنای لغوی جدال

است که در پی راهنمایی بشر بر پایۀ اندیشرهورزی و

واژه های «جَردَل»« ،جِردال» و «مجادلره» از کلمرۀ

تعامل فکرری اسرت و معیارهرا و راهکارهرایی بررای

«جَدْل» گرفته شده اند که اولرین معنرای آن بره شردت

حرکت به سوی حوار مطلوب و گفتوگوی هدفمنرد

تاباندن و برافتن ریسرمان و امثرال آن اسرت؛ چنانکره

و عقالیی پیشنهاد کرده و از میان شیوههرای متعرارف،

زمخشری میگوید« :جدَلَ الحبرل :فتَلَره» .معنرای دوم

تنها شیوه «جدال احسن» را راهکار صرحیح جردال و

«جَدْل» بره زمرین زدن طررف مقابرل اسرت؛ چنانکره

مناظره دانسته است.

گوینرد« :و طعنره فجدللره :لقراه علر الجَدَالَرۀِ و هرری

دربرراره موضرروع جرردال احسررن تررألیف مسررتقلی

األرض» برره او نیررزه زد ،پررس او را بررر روی جدالرره

وجود ندارد؛ بلکه کتبی همچون استخراج الجدل مرن

(زمین) انداخت (زمخشری1979 ،م ،ص  .)85سومین

القرآن الکریم از ابنحنبلی ،علم الجذل فی علم الجدل

معنای «جَدْل» محکرم و نیرومندشردن چیرزی ازقبیرل

از عبداهلل طوفی دربارۀ جردال قرآنری وجرود دارد .در

حیوان یا دانه است؛ ازاینرو ،هنگرامی کره بچره آهرو

برخی از پایاننامهها مانند جدال در قرآن و حردیث از

قوی شود ،گویند« :جَدَلَ وَلَدُ الظَّبْیَۀِ» و باز شرکاری را

حسین عبدالغفاری و جدل و استدالل در قررآن کرریم

برره دلی رل نیرومنرردیش « َجْ ردَل» نامنررد (فیروزآبررادی،

از رجب حسینی نسب نیز به موضوع جدال در قررآن

1410ق ،ج ،3ص  )474ازطرفی ،ابن اثیرر «جَردَل» را

پرداخته شده که در این کتب و پایراننامرههرا دربراره

مقابله دلیل با دلیل (ابن اثیر1367 ،ش ،ج ،1ص )248

خصوص ریات و معیارهررای جرردال احسررن راهنمررایی

و ابن منظور آن را سرسختی در مخاصمه و قدرت بر

کاملی صورت نگرفته است.

آن میداند و میگوید« :رجل جَدِل» یعنی شخصی که

اهمیت پژوهش دربارۀ جدال احسن قرآنی به این

در مخاصمه قوی است (ابرن منظرور1404 ،ق  ،ج،11

دلیل است که برای ترویج و اثبات آمروزههرای مرتقن

ص .)105ریشۀ «جدل» در معرانی گونراگونی بره کرار

دین چاره ای جز گفت وگوی مؤثر و روشمند نیسرت.

رفته است؛ اما به گفتۀ ابن فارِس ،معنرای مشرتر آن

پس باید تعریف ،چگونگی و محتوای آن را شرناخت

اسررتواری یررک چیررز اسررت و معررانی دیگررر برره آن

که خوشبختانه در قرآن بهخروبی تبیرین شرده اسرت.

برمیگردد (ابن فارس1404 ،ق ،ج ،1ص.)334

بنرابراین ،در ایرن مقالرره سررعی شررده اسررت بررا روش
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جرردال (=مجادلرره) نیررز در لغررت برره معنررای

نظر ارسطو ،قیاسی است که از مشهورات ،تألیف شده

گفت وگوی خصمانه آمرده اسرت .صراحب مفرردات

باشد و این مشهورات ،آنهایی هستند که یرا بره نظرر

گوید« :جدال به معنای گفت وگوی همرراه برا نرزاع و

همگان یا بیشتر مردم و یا به نظرر عقرال و خردمنردان

ستیزهجویی و چیرگری برر یکردیگر اسرت» (راغرب،

درست اند (ارسطو1415 ،ق ،ج  ،2صص  489و.)490

1412ق ،ص  .)189بنابراین ،جَدل و جِردال در لغرت

منطق دانان مسلمان نیز ایرن تعریرف را پذیرفترهانرد و

به خاطر جنبۀ خصمانه شان معنایی منفری دارنرد و در

بیشررتر ،جرردل را صررناعت برره شررمار آوردهانررد و در

عین حرال ،معرانیِ برافتن ،قرولت ،زمرینزدن ،غلبره و

تعریف آن گفته اند :جدل صرناعتی اسرت علمری کره

استحکام در واژه «جدال» و همخانوادههای آن وجرود

انسان با آن بر حسب امکان و با اسرتفاده از مقردمات

دارد؛ زیرا در جدال و مشاجرات لفظی ،هر یک از دو

مسلّم برای اثبات هر مطلوبی که میخواهد و دفراع از

طرف میخواهد شخص مقابرل را برا دالیرل مرتقن و

هرر ادعررایی کره در نظررر دارد ،دلیرل اقامره مریکنررد؛

استوار که آنها را همچون طنابی محکم بافته اسرت از

بررهگونررهایکرره نقضری بررر آن وارد نشررود ( طوس ری،

ر یش بپیچاند و وی را مغلوب سازد و این کرار را برا

1363ق ،ص .)232

شدت تمام انجام میدهد .جَردل و جِردال گراهی بره
جای یکدیگر بهکار میروند که توجیه آن ایرن اسرت

 - 4وجوه جِدال در قرآن

که منظور از جدل ،همان صناعت منطقی جدل اسرت

مشتقات جدل  29بار در قرآن کریم برهکرار رفتره

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

است که با توجه به آیات قررآن و مراجعره بره کترب

نزدیک میشود.

تفسیری و وجوه و نظایر ،درمجموع پنج معنا برای آن
در قرآن ذکر شده است:

 - 3معانی اصطالحی جَدَل و جِدال

اولین وجه جدال در قرآن خصومت است .بررای

جدال در اصطالح دو مفهوم دارد؛ یکی مطلرق و

نمونرره« ،مُقاتررل بررن سررلیمان» در تفسریر آیره «وَ هُ رمْ

کلی که در این معنا ،رویاروییها و مباحثاتی است که

یُجادِلُونَ فِی اللَّهِ» (رعد )13/مریگویرد« :یعنری و هُرم

به قصد غلبه و اسرکات خصرم برهکرار مریرود و در

یُخاصِمونَ النبیَّ فی اهلل» (مقاتل بن سرلیمان1423 ،ق،

علوم مختلف چون فقه ،کرالم و فلسرفه کراربرد دارد.

ج ،2ص  .)371همچنررین بَغَرروی ،شرریخ طوسرری و

جرجانی در تعریف جدل بره معنرای عرام مریگویرد:

طبرَسی همین معنا را ذکر مریکننرد (بغروی1420 ،ق،

«جدل ،رفع فساد از سخن خصرم اسرت برا دلیرل یرا

ج3 ،ص 11؛ طوسی ،بریترا ،ج ،6ص 231؛ طبرسری،

شرربهه ،و یررا قصررد تصررحیح سررخن و اسررت کرره

1372ش ،ج ،6ص  .)435البته مفسرران معرانی دیگرر

درحقیقت همان خصومت است» ( جرجرانی1403 ،ق

نیز ذکر کرده اند؛ مثالً ابن کثیرر معنرای شرک را ذکرر

 ،ص  .)74در این معنرا ،از جردل بره آداب منراظره و

میکند و میگوید« :وَ هُمْ یُجادِلُونَ فِی اللَّهِ ی یشکون

علم خالف نیز تعبیر میشود .جدل در معنای خراص،

فی عظمته» (ابن کثیر1419 ،ق ،ج ،4ص .)382

قیاس منطقی و یکی از صناعات خمس اسرت کره از
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دومین وجه جدال در قرآن« ،مِراء» به معنی سرتیز

(طبرسرری1372 ،ش ،ج ،6ص 605؛ حقرر بُرسررو ،

و لجاجت است؛ برای نمونه ،مُقاتل و فَررّاء آیره «وَ ال

بیتا ،ج ،5ص 97؛ آلوسر 1415 ،ق ،ج  ،7ص .)487

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

همچنرین در برخری تفاسریر همچررون «بحرالعلرروم» و

تفسریر کررردهانررد (مقاتررل بررن سررلیمان1423 ،ق ،ج،3

«تقریب القرآن إل األذهان» معنای محاجلره نیرز بررای

ص717؛ فراء1980 ،م ،ج ،1ص .)12به نظرر مریآیرد

لفظ جدال در این دو آیه ذکر شده است (سرمرقند ،

به این دلیل مِراء معنا شده است که طعنهزدن در کرالم

بیترا ،ج ،2ص 297؛ حسرین شریراز 1424 ،ق ،ج3

و لجبازی و مخالفت را مدلنظر دارد؛ چنرانکره از ابرن

ص .)278

عباس و ابن مسعود در معنای جدال در حج نقل شده
است « :ن تُماریَ صاحبَک حتّ تُغضِربَه» (ابرن کثیرر،
ج ،1ص .)406
سومین وجه جدال در قرآن «دفاعکردن» اسرت و

 - 5جدال از منظر مفسران
برررای بررس ری مفهرروم جرردال در قرررآن ،پررس از
بررسی کاربردها و معانی واژه جدال ،اکنون نگاهی به

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

تعریرف جرردال نررزد برخری از مفسررران مریانرردازیم.

«سخن مدافعانه و جانبدارانه» آمده است .برای نمونه،

طبرَسی ذیل آیه «قالُوا یرا نُروحُ قَردْ جادَلْتَنرا فَرأَکْثَرْتَ

در آیرره «ال تُجررادِلْ عَررنِ الَّررذِینَ یَخْتررانُونَ َنْفُسَررهُم»

جِدالَنا» ( هود )32/مینویسد« :جدال و مجادله :مقابله

(نساء ،)107/خداوند پیامبر را از دفاع به نفرع خاننران

با دشمن است بره حجرت و برهران یرا شربههای کره

نهی میکند.

موجب شود طرف از ر

خود برازگردد» ( طبرسری،

چهارمین وجه جدال گفت وگو برای رسریدن بره

1372ش ،ج ،5ص  .)237عالمه طباطبایی مریگویرد:

یک هدف است؛ ازجمله خداوند در آیه «فَلَمَّرا ذَهَربَ

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

عَنْ إِبْراهیمَ الرَّوْعُ وَ جاءَتْهُ الْبُشْرر یُجادِلُنرا فری قَروْمِ

بخواهد حرف خود را بر دیگر بقبوالند» (طباطبایی،

لُوطٍ » (هود )74/از گفتوگوی ابرراهیم برا فرشرتگان

1417ق ،ج ،11ص  .)317صالح عُضیمه نیز برا توجره

مأمور عذاب قوم لوط ،به جدال تعبیر مریکنرد .وجره

به آیه اول سوره مجادله در تعریف جردال مریگویرد:

پنجم جدال ،به معنای جدال احسن است کره تنهرا در

«گفت وگو بین دو ترن پیرامرون موضروع بره قصرد

دو آیره «ادْعُ إِلر سَرربیلِ رَبَرکَ بِالْحِکْمَرۀِ وَ الْمَوْعِظَرۀِ

موافقررت و یررا ازطریررق غلبرره و یررا ترررجیح یک ر از

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

آنهاست؛ گاه با شدلت و خشم آمیخته است کره بره

«وَ ال تُجررادِلُوا َهْ رلَ الْکِتررابِ إِالَّ بِرالَّتی هِ ریَ َحْسَ رنُ »

چیرگ منجر م شود و گراه برا نرمر و آسران و

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

دلیل که به ترجیح و اقناع پایران مر یابرد» (عضریمه،

مفسران همچون طبرسری ،حقری بُرسروی و آلوسری،

1380ش ،ص .)184

جدال در این آیات را به معنای مناظره گرفتره انرد .در

از جمع بندی کاربردهای مشتقات جدل در قررآن

مجمع البیان آمده است« :وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ َحْسَرنُ»

مجید و گفتار مفسران و دانشمندان علوم قرآنی نتیجه

ی ناظِرهُم بالقرآن و بأحسنِ ما عنرد مرن الحُجَرج»

میگیریم جدال در قرآن ،هر نوع بحرث و منراظره دو
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طرف درجهت رد و اثبات عقیده ای را شامل میشود؛

بُعد سومِ نگاه قرآن به ریشهها و انگیزههای جدال

خواه این گفت وگو بر حق باشد یا بر باطل ،خرواه برا

باطل بازمیگرردد .بررای نمونره ،خداونرد سرچشرمه

دشمنی و لجاجت همراه باشد یا همراه با عطوفرت و

مجادله بدون دلیل در آیات الهری را منحصرر در کبرر

انگیزههای خیرخواهانه ،خواه بر دلیرل منطقری متکری

معرفی کرده است و میفرماید« :إِنَّ الَّذِینَ یُجادِلُونَ فِی

باشد و یا بر دلیل درستی متکی نباشد.

آیاتِ اللَّهِ بِغَیْرِ سُلْطانٍ َتاهُمْ إِنْ فِی صُدُورِهِمْ إِلَّا کِبْرٌ ما
هُمْ بِبالِغِیهِ» (غافر)56/؛ بهراستی کسان که در آیات ما

 - 6قرآن و جدال باطل
با توجه به کاربردهرای واژه جردل در قررآن کره

بدون دلیل مجادله م کنند ،در سینههاشان جز نخروتِ
بیسرانجام وجود ندارد.

بیشتر در معنای منفی و مذموم بهکرار رفتره اسرت ،برا

در مقابل بیشتر آیات قرآن در موضوع جردال کره

دقت بیشتر دریافته میشود که مرذمومیت جردال ،بره

به ابعاد جدال باطل میپردازنرد ،دو آیره  125نحرل و

اهررداف ،روشهررا و ویژگرریهررای آن بررازمیگررردد؛

 46عنکبوت به مبحث جدال احسن اشراره کرردهانرد.

به طورکلی ،قرآن از چهار بُعد ،جدال باطل را بررسری

پس از منظر قرآن جدال به دو دسته جردال احسرن و

کرده است:

غیراحسن  -که شرامل جردال حَسَرن و جردال باطرل

نخست اینکه قرآن کریم ،نداشتن پشتوانه صحیح

است  -تقسریم مریشرود کره جردال باطرل بره دلیرل

را اولین خصوصیت مهم جدال باطل معرفی مریکنرد.

خصوصریات ،ریشررههررا و پیامرردهایش امررری مررذموم

به طورمثال ،خداوند در آیه «وَ مِنَ النَّراسِ مَرنْ یُجرادِلُ

است؛ اما جدال احسن در همۀ این ابعاد با آن متفاوت

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

است.

اشاره میفرماید که مجادله گران به باطل هیچ پشرتوانه
علمی و هدایتی برای جدالشان ندارند.

 - 7مفهوم جدال احسن از منظر آیات

خصوصیت دومِ جدال باطل این است که غررض

قرآن دو بار به صراحت به مبحث جردال احسرن

و هدف آن یاری حق و حقیقت نیست؛ بلکره تالشری

اشاره کرده و یک بار به آن امر فرموده و شریوه آن را

در جهررت نررابودی حررق اسررت« :وَ جررادَلُوا بِالْباطِررلِ

نیز بیان کرده است.

لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَ» ( غافر)5/

چنانکه گفتیم قرآن تنها جدالی را قبرول دارد کره

بُعد دیگر ،ذکر مصادیق جدال باطل است .بررای

به بهترین شکل و به تعبیر قرآن «برالتی هری احسرن»

نمونه ،جدال درباره آیات الهی یکی از مواردی اسرت

باشد؛ اما سؤال اساسی این است که حُسن و احسنیلت

که بسیار نکوهش شده است؛ تاجاییکه خداوند آن را

جدل در چیست و جدال احسن در تعبیر قرآنری چره

به کافران منحصر کرده است و میفرماید« :ما یُجرادِلُ

مفهوم و مختصاتی دارد.

فی آیاتِ اللَّهِ إِالَّ الَّذینَ کَفَرُوا فَال یَغْررُرْ َ تَقَلبربُهُمْ فِری
الْبِالدِ» (غافر.)4/
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ج ،20ص )181؛ اما برا توجره بره اینکره در آیره 125

«اَحسن» اسرم تفضریل از ریشره «حُسرن» اسرت.

نحل ،حکمت بدون وصف و موعظه با وصف حسرنه

فیروزآبادی «حُسن» را جمال و زیبرایی (فیروزآبرادی،

و جدال با وصف احسن آمده اسرت و نیرز برا توجره

1410ق ،ج ،4ص  )200و ابن منظور آن را بره معنرای

کاربردهای عبارت «بالتی هی احسن» در سرایر مروارد

ضد قبح (نازیبایی) آورده است (ابن منظور1404 ،ق ،

میتوان مفضّل علیه آن را همۀ روشهای غیر احسرنِ

ج ،13ص )114؛ اما راغب اصفهانی ،حُسن را عبارت

جدال در نظر گرفت و معنای این آیه چنین مریشرود

از هر اثر بهجت آفرین و شاد بخش میداند که به آن

که مجادله کنید با آنها به روشی که از روشهای دیگر

رغبت داشته باشیم .پس سرخن راغرب هرر دو وجره

برتر است« ،ادْعُ إِل سَبیلِ رَبَکَ بِالْحِکْمَرۀِ وَ الْمَوْعِظَرۀِ

قبلی را شامل میشود؛ زیرا هرچه زیبا یا نیکرو باشرد،

الْحَسَنَۀِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی هِیَ َحْسَنُ » (نحل)125/

بالطبع شاد بخش و مطلوب نیز هست .وی در ادامره
سه شکل بررای حُسرن برمریشرمارد -1:آنچره عقرل

 - 2- 7تأکید قرآن بر طریقۀ احسن

میپسندد؛  -2آنچه هوا نفس میپسندد؛  -3آنچه از

دستور خداوند به انجام شیوه احسن ،تنها درمورد

جهت حس ،شرایان توجلره اسرت .راغرب مریگویرد:

جدال مطرح نیست؛ بلکه با تکیه برر نظرام احسرن در

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

تکوین ،نظام تشریع نیز بر ترازِ اَحسَن طراحی شرده و

چیزی اطالق میشود که از منظرر بصریرت و اندیشره

روش بهتررر و طریقرره احسررن در هم رۀ عرصررههررای

زیباسرت» (راغررب1412 ،ق ،ص  .)235بررا توجرره برره

زندگانی انسان ارانه شرده اسرت؛ ازجملره توصریه بره

معانی باال ،جدال باید هم در حُسرن عقلری و هرم در

بهترین برخورد در آیه «ادْفَعْ بِرالَّتِی هِریَ َحْسَرنُ فَرَِذَا

حسنِ حسلی و طبعی وجود داشته و در پذیر باشرد.

الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَۀٌ کَأَنَّهُ وَلِری حَمِریم» ( فصرلت/

پس شایسته است در جدل از بهترین و عقالنریتررین

 )34و بهترین گفتار در آیه «وَ قُلْ لِعِبادِی یَقُولُوا الَّتِری

معانی و از الفاظ نیکو و زیبرا و غیرخشرن و بهتررین

هِیَ َحْسَنُ» (إسراء )53 /و دستور بره بهتررین تحیرت

اسالیب استدالل و بیان استفاده شود؛ چنانکه طبرسری

در آیره «وَ إِذا حُیَیرتُمْ بِتَحِیَّ رۀٍ فَحَیُّرروا بِأَحْسَرنَ مِنْهررا َوْ

دربارۀ تعبیر «احسن» برای جدال مریگویرد« :احسرن،

رُدُّوها» (نساء )86 /و بهترین تبعیت در آیره «وَ اتَّبِعُروا

باالترین درجۀ حسن از جهرت قبرول عقرل باشرد یرا

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

باالترین درجه حسن از جهت قبرول طبرع ،و ممکرن

گفتنی است تعبیر «برالتی هری احسرن» در قررآن

است هر دو معن مقصود باشد» (طبرسری1372 ،ش،

شش بار آمده است که دو مورد دربارۀ نحوۀ تصررف

ج ،8ص .)449

در مال یتیم در آیات «وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْیَتریمِ إِالَّ بِرالَّتی

گفتنی اسرت برخری کلمرۀ «احسرن» را مسرلوب

هِیَ َحْسَنُ حَتَّ یَبْلُغَ َشُدَّهُ وَ َوْفُروا الْکَیْرلَ وَ الْمیرزانَ

المفاضله در نظر گرفتهاند :احسن در اینجا برای مبالغه

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

در حُسن است؛ یعنی تقدیر آیه «بالمجادلره الحُسرنی»

هِیَ َحْسَنُ حَتَّ یَبْلُغَ َشُدَّهُ وَ َوْفُروا بِالْعَهْردِ» ( اسرراء

بهترین شکل مجادله بوده است (ابن عاشرور ،بریترا،

 )34/به کار رفته و دو مورد دربارۀ نحروه برخرورد برا
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بدیها در آیات «وَ ال تَسْتَوِی الْحَسَنَۀُ وَ الَ السَّیَئَۀُ ادْفَرعْ

احسن» است ،چنان که بیضاوی تقدیر آیه را «بالطریقۀ

بِالَّتی هِیَ َحْسَنُ فََِذَا الَّذی بَیْنَرکَ وَ بَیْنَرهُ عَرداوَۀٌ کَأَنَّرهُ

آلتی هی حسن طرق المجادلرۀ» مریدانرد (بیضراوی،

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

1418ق ،ج ،3ص  ،)245و طبرسرری هررم مرریگویررد:

السَّیَئَۀَ نَحْنُ َعْلَمُ بِمرا یَصِرفُونَ» (مؤمنرون )23/برهکرار

تقدیر آیه «بالکلمۀ آلتی هی حسن» اسرت (طبرسری،

رفته است.

1372ش ،ج ،6ص )605

در موارد فوق ،تعبیر «بالتی هی احسن» نراظر بره

درمجموع ،با توجه به دو تعبیرر مرذکور ،مؤمنران

طریقه و رفترار اسرت؛ ازایرنرو ،بسریاری از مفسرران

همان گونه که باید در رفتار ،متخلق به بهترین شریوه و

تعبیر «بِالَّتیهِیَ َحْسَرنُ» در سروره مؤمنرون و جاهرای

در گفتار متخلق به بهترین مضمون باشند ،در جدال و

دیگر را «بالخصله آلتی هی احسرن» یرا «بالخلرۀ آلتری

مناظره نیز که هر دو جنبه رفتار و گفتار را دربرردارد،

هی حسن» تفسیر کردهاند و گفتهاند معنرای آیره ایرن

باید هر دو جنبه را رعایت کنند؛ املا چون تعبیرر کلری

است که با آنها با اغماض و صبر برخورد کنید (بررای

«بالتی هی احسن» در آیات دیگر ناظر بر طریقه است،

نمونرره ر  :میبرردی1371 ،ش  ،ج ،6ص  466و نیررز

در جدال احسن نیز بیشتر نراظر برر طریقره اسرت ترا

بغرردادی1415 ،ق ،ج ،3ص  .)276ازطرفرری ،تعبیررر

محتوا .برای نمونه ،محمد حسرن مظفرر برا توجره بره

«آلتی هی احسن» در پیوند با گفتار نیز یکبار در آیره

کاربرد عبارت «بالتی هی احسرن» در آیره  152انعرام،

«قُلْ لِعِبادی یَقُولُوا الَّتی هِیَ َحْسَن» (اسراء )53 /بهکار

درباره حُسن جردال مرینویسرد :عبرارت «برالتی هری

رفته است کره گروهری از مفسرران در تفسریر آن ،برر

احسررن» تفس ریر م ریشررود برره طریقررهای کرره بهتررر و

مضمون گفتار تأکید کردهاند و تقردیر آیره را «الکلمرۀ

نزدیکترر اسرت بررای نتیجره و نفرع ،و ایرن تفسریر

آلتی هی حسن» دانسته انرد (ر  :بیضراوی1418 ،ق،

صحیحی است که با تعبیر بهکار گرفتهشدۀ برالتی هری

ج ،3ص  258و نیز فیض کاشرانی1415 ،ق ،ج ،3ص

احسن تناسب دارد؛ چنان که خداوند میفرمایرد« :وَ ال

)197؛ درحالیکه گروه دیگری از مفسران این تعبیر را

تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ َحْسَنُ حَتَّ یَبْلُغَ َشُردَّهُ»

ناظر بر هر دو جنبۀ مضمون و طریقه گفتار دانستهانرد

ی :بالطریقۀ آلتی هی عوَدُ و نفَع له» (مظفرر نجفر ،

و معنای آیه را این گونه گفته اند :بگویید آنچه را که از

1422ق ،مقدمه ،ص .)11

نظر محتوی ،طرز بیان و تو مبودن با اخرالق ،بهتررین
باشرد» (مکررارم1374 ،ش ،ج ،12ص  157و نیرز ر :
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زحیلی1418 ،ق ،ج ،15ص)98؛ اما در دو آیره مرورد

قرررآن کررریم مرروارد متعرردد جرردال احسررن در

بحث ( 125نحرل و 46عنکبروت) تعبیرر «بِرالَّتی هِریَ

احتجاجات جدلگونۀ الهی و مناظرات پیامبران را ذکر

َحْسَنُ» درمورد جدال آمده است که با توجه به تفسیر

کرده اسرت کره در اینجرا بررای در مفهروم جردال

آن ،ناظر بر طریقه و رفتار یا گفتار و مضمون خواهرد

احسن ،تنهرا چنرد نمونره از جردال احسرن قرآنری و

بررود؛ یعنری بررهطررورمثررال ،تقرردیر در آیره  125نحررل

راهکارهای بهکارگرفتهشده برای جدال بیان میشود.

«بالکلمه آلتری هری احسرن» یرا «بالطریقره آلتری هری
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نمونه اول :مجادله پیامبر اسالم(ص) با مشررکان در

معقول و پذیرفتنی است .از نکات دیگر مستفادشده از

نفى شرك و بتپرستى

این آیره دربرارۀ آداب مجادلره نیکرو ایرن اسرت کره

موارد متعددی از مجادله و بحرث میران پیرامبر و

شخص از اولل خود را برتر معرفی نکند؛ بلکه برترری

گروه های مختلرف وجرود داشرته و خداونرد نیرز در

خویش را با دلیل اثبرات کنرد .در ایرن بیران ،رسرول

مواردی پاسرخهرایی را بررای مجرادالت پیرامبر نرازل

اکرم(ص) با تصریح نکردن هدایت خویش و گمراهی

فرموده است .برای نمونه ،خداوند در آیرات  24و 25

طرف مقابل سعی میکند زمینۀ تفکر را برای مخاطرب

سرروره سرربأ برررای ابطررال عقای رد مشرررکان ،از پی رامبر

آماده سازد.

میخواهد در مسئلۀ رازقیت با آنها مجادله کنرد« :قُرلْ

«محمد حسین فضل اهلل» در ذیل این آیه شریفه از

مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» .اولین نکته اینکه

قانونی با عنوان «قاعرده شرک؛ دروازه یقرین» (قاعرده

لفظ «قل» لفظی آرام است که خداوند بهوسریلۀ آن بره

الشکل فی طریق الیقین) در دعوت و گفرت وگرو یراد

مجادله فرمان میدهد و معنای محاوره و گفت وگو را

میکند و میگوید :اینکه پیامبر باوجود آنکره خرود را

تداعی میکند .نکته دیگر اینکه ،این مجادله نیز ابتدا با

به گونه ای مسلّم و یقینی در هردایت مریدیرد ،صرفت

سؤال آغراز شرده اسرت ترا مخاطرب بره فکرر رود و

هدایت را برای خود بهکار نمیبرد و صفت گمراهری

وجدان خفته اش ،بیدار و به حق ،معترف و ملتزم شود

را برای طرف مقابرل ذکرر نمریکررد ترا مخاطرب در

و برای سؤال نیز از بدیهیتررین مطالرب مرورد قبرول

جایگاه مشتر با گوینده قررار گیررد و بره برازنگری

مخاطب استفاده شده است؛ به همین سبب ،در ادامره،

اندیشه خرویش بپرردازد و نسربت بره آن بره شرک و

خداوند بدون آنکره در انتظرار پاسرخ مخاطرب باشرد

تردیررد درآیررد (فضررل اهلل1419 ،ق ،ج  ،19صررص

بالفاصله مر فرمایرد« :قُرلِ اللَّرهُ» بگرو خداسرت کره

41و.)42

روزیدهنده است.

نکته دیگر اینکه گرچه برای جردال احسرن بایرد

در تفسیر نمونه ،درباره این گونه جواب دادن آمده

نرمی در گفتار را نشان داد ،این نرمی بایرد همرراه برا

است :یعن مطلب به قدر واضح و روشن است که

پایداری و اصرار بر حق باشد .در این راستا ،خداونرد

نیاز به پاسخ طرف ندارد؛ بلکه سؤالکننرده و شرنونده

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

با یکدیگر هم صدا هستند؛ زیرا حت مشرکان ،خداوند

کرده است .در تفسیر مفاتیح الغیرب درایرنبراره آمرده

را خالق و معط ارزاق م دانستند ،و برا بتها ،تنها

است :گویا شخص هدایتیافته بر باالی بلنردی قررار

مقام شفاعت قانرل بودنرد» (مکرارم1374 ،ش ،ج ،18

گرفته است و میتوانرد همره چیرز را ببینرد و گمرراه

ص .)81

ازآنجا که فرورفته در ظلمت اسرت ،حتر جرا پرا

در ادامۀ مجادله ،خداوند با بیران «وَ إِنَّرا َوْ إِیَّراکُمْ

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

لَعَل هُد ً َوْ فی ضَاللٍ مُبرینٍ» مترذکر مریشرود کره

اینکه منته الیره راه خرود را ببینرد و بفهمرد کره چره

مؤمنان و مشرکان دو عقیده متضاد دارنرد کره هرر دو

وظیفرررها دارد» (فخرررر راز 1420 ،ق ،ج  ،25ص

نمیتواند درست باشرد کره ایرن مطلرب نیرز مطلبری

 .)257این نکته نیز شرایان توجره اسرت کره خداونرد
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نخس رت از «هرردایت» سررخن گفترره اسررت ،سررپس از

خدا سوگند ،در غیراب شرما ،نقشرها بررا نرابود

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

بتهایتان میکشم  .سررانجام ،همره آنهرا  -جرز برت

بعد م گوید «شما» تا اشراره لطیرف و کرمرنگر بره

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

هدایت گروه اول و هردایتنشردن گرروه دوم باشرد

گفتند :هرکس برا خردایان مرا چنرین کررده ،قطعراً از

(مکارم1374 ،ش ،ج  ،18ص.)83

ستمگران است ( ،گروه ) گفتند :شنیدیم نوجوان از

در آیه بعد خداوند میفرماید« :قُلْ ال تُسْئَلُونَ عَمَّا

(مخالفت با) بتها سخن میگفرت کره او را ابرراهیم

َجْرَمْنا وَ ال نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ»؛ بگو :جرمها ما را از

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

شما نم پرسند و کرارکرد شرما را از مرا بازخواسرت

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

نم کنند .اینکه در این آیه شریفه از عمل مؤمنان تعبیر

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

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

کار را بزرگشان کرده است از آنها بپرسید اگر سرخن

نمونه ای از رعایت ادب در مناظره اسرت (طباطبرایی،

می گویند  ،آنها به وجردان خرویش بازگشرتند و (بره

1417ق ،ج ،16ص  .)375شرررط دیگررر مجادلرره کرره

خرود) گفتنرد :حقّررا کره شرما سررتمگرید  .سرپس بررر

رعایت انصاف است نیز در این مناظره آشکار اسرت؛

سرهایشان واژگونه شدند و گفتند :تو م دان که اینها

چنانکه در ایرن آیره ،ایرن مطلرب کره هررکس بایرد

سخن نمیگویند (ابراهیم) گفت :آیا جز خدا چیرز

پاسخگو اعمال و کرردار خرویش باشرد ،برا لحنری

را میپرستید که نه کمترین سود بررا شرما دارد و

منصفانه بیان شده است .انگیزه مجادله صحیح نیرز در

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

این آیه آشکار است.

خدا م پرستید آیا اندیشه نمر کنیرد! (انبیرا  52/ترا

نمونه دوم :مجادله ابراهیم با آزر و قروم
پرست

دربراره

بتها

نمونۀ دیگر جدال احسن ،مجادلۀ ابراهیم با پدر و

.)67
با توجه به این منراظره ،چنرد نکترۀ مهرم دربراره
جدال احسن درخور ذکرند:

قومش درباره پرستش بت هاسرت کره در سروره انبیرا

نکته اول :گفتار مستدل؛ بهطورمثرال ،وی منراظره

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

را بررا سررؤال از حقیقررت اصررنام کرره برره گفترۀ عالمرره

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

طباطبررایی :ایررن سررؤال برره علررت پرسررتش بررتهررا

چیست که شما همواره آنهرا را پرسرتش مر کنیرد! ،

بررازمیگررردد (طباطبررایی1417 ،ق ،ج ،14ص )297

گفتند :ما پردران خرود را دیردیم کره آنهرا را عبرادت

شروع میکند .همچنین ابراهیم بررای اثبرات ربوبیرت

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

خداوند به آفرینش جهران اسرتدالل مریکنرد؛ امرا در

گمراه آشکار بودهاید  ،گفتنرد :آیرا مطلرب حقّر

مقابررل ،ادعاهررای بررتپرسررتان مبتنرری بررر تبعیررت

برا ما آوردها یا شوخ م کن !  ،گفت :پروردگار

بیچونوچرا از گذشتگان است.

شما همان پروردگار آسمان ها و زمین است که آنها را

نکته دوم :تأکید برر بیرداری وجردان مخاطرب و

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

اعتراف به حق؛ برا ایرن سرؤال ابرراهیم :ایرن تماثیرل
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چیست که همواره آن را پرستش میکنید .و اینکه بت

سررؤال مرریبرررد ،اظهررار برانررت خررود را از آنهررا و

بزرگ را سالم میگذارد و در پاسخ قومش مریگویرد:

معبودانشرران اعررالم مرریدارد و آنهررا را برره تفکررر

بت بزرگ بتهای دیگر را شکسته است و نیز سرؤال

فرامیخواند «اُفٍّ لَکُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ َ فَال

او در انتهررای منرراظره کرره آیررا جررز خرردا چیررز را

تَعْقِلُونَ».

م پرستید که کمترین سود و زیانی برا شما نردارد؛

نکترره ششررم :اسررتفاده از روش مقایسرره .در ای رن

اما آیا سخن حضرت ابراهیم  -که برت برزرگ دیگرر

مجادله ،ابراهیم دو اندیشۀ توحیدی و شر آلود را در

بت ها را شکسته -کرذب بروده اسرت .پاسرخ عالمره

مقابل هم قرار مریدهرد .از منظرر اندیشره توحیردی،

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

پروردگار جهان ،خداوند یکتاست کره همرۀ امرور بره

الوهیت اصنام ،گفت :بزرگ ایشان ایرن کرار را کررده

دست اوست؛ اما در اندیشۀ مشرکان پروردگار جهان،

است .همچنران کره در جمرالت بعرد برهصرراحت

بتهایی هستند که حتی به سخنگفتن و دفاع از خود

منظور خود را بیان میکند و مر فرمایرد َ « :فَتَعْبُردُونَ

قادر نیستند.

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

نکته هفتم :اعالم بیزاری و برانت ابراهیم پرس از

اینکه بخواهد به طور جد خبر دهد کره برزرگ آنهرا

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

ایررن کررار را کرررده اسررت .ایررنگونرره تعبیرررات در
مخاصررمات و منرراظرات بسرریار اسررت (طباطبررایی،
1374ش ،ج ،14صص  300و .)301
نکترره سرروم :توجررهدادن برره محسوسررات اسررت؛
چنانکه میپرسرد :ایرن تماثیرل چیسرت و از برتهرا
بپرسید اگر سخن می گویند.
نکته چهارم :گرفتن اعتراف و بهرهبرردن از آن در
مراحرل بعرردی؛ چنرانکرره در ابتردای مجادلرره از آنهررا

اللَّهِ»
نمونه سوم :مناظرۀ ابراهیم با ستارهپرستان
از دیگر مناظرات حضرت ابراهیم مجادلۀ وی برا
پرستندگان اجرام سماوی است که وی بره ترتیرب برا
پرسررتندگان سررتاره زهررره ،مرراه و خورش رید روبررهرو
میشود .در این گفتوگو و جدال نمونه قرآنی که بره
تعبیر قرآن ،احتجاج الهری عطاشرده بره ابرراهیم بروده
است ،1بهترین محتوا و اثربخشترین شیوههای مناظره
گوشزد شده است.

اعتراف میگیرد که دلیلی جز تقلید از آباء و اجداد بر

ابراهیم در ابتدا در باور به خدایان آنان با مشرکان

پرستش بتان ندارند ،یا در جای دیگر از آنهرا اعترراف

صابئی همراهی کرد و گفت :هذا ربی ،اما پس از افول

میگیرد که بت ها توان سخنگفتن ندارند و سپس آنها

و غروب یکایک آن اجرام آسمانی و خدایان دروغی،

را سرزنش میکند که چرا چیرزی را مریپرسرتید کره

وجدان مخاطبران را متوجره خردایی کررد کره ضرمن

سود و زیانی ندارد.

فیض بخشی و حیاتآفرینی همیشگی ،هرگرز غرروب

نکته پنجم :بیان عاطفی و احساسی در کنرار بیران

نمیکند و به سستی نمیگرایرد .از ایرن منراظره چنرد

عقلی؛ ماننرد اینکره در انتهرای منراظره پرس از اینکره

ش ریوه و تکنیررک در برراب جرردال احسررن اسررتخراج

پرستش بتها را به علت سرود و زیران نداشرتن زیرر

میشود:
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 - 1مماشات با خصم که حضرت با جملره «هرذا

از دیگر نمونه های جدال احسن ابراهیم ،مجادلرۀ

ربی» بیان کرده است .این شیوه باعث میشود طررف

وی با نمرود ،پادشراه زمانرۀ خرویش اسرت .در ایرن

مجادله از ابتدا در موضع تقابل قررار نگیررد و امکران

مناظره ،ابراهیم برای اثبات توحیرد بره احیراء و اماتره

بیان و ترأثیر سرخن حرق براالتر مریرود .بسریاری از

مردگان استدالل میکند که از افعال مختص و بردیهی

مفسران در پاسخ به این سؤال که مگرر ممکرن اسرت

خداوند است و خطاب به نمرود میگوید« :رَبَیَ الَّذی

پیامبر بزرگی همچون ابراهیم حتی برای مدتی اجررام

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

سماوی را رب خود بداند معتقدند :حضررت ابرراهیم

م کند و م میراند .نمرود در مواجهره برا ایرن پاسرخِ

میدانسته که مدبر امرش خردای یکتاسرت؛ بنرابراین،

محکم و منطقی ابراهیم ،دست به مغالطه میزند و برا

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

اینکه ابراهیم معنای حقیقی احیراء و اماتره را در نظرر

رَبَری» درحقیقرت از براب مجادلره و بره زبران خصرم

دارد ،معنای مجازی آن را در نظر میگیرد و میگوید:

حرف زدن است که در ظاهر ،عقایرد آنران را صرحیح

« َنَا ُحْیی وَ ُمیتُ» ،من نیز زنده م کنم و مریمیررانم.

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

در این هنگام ابراهیم به یک استدالل دیگر رومیآورد

کرده است (طباطبرایی1374 ،ش ،ج ،7ص 177و نیرز

کرره نمرررود ترروان مقابلرره بررا آن را نرردارد و برآمرردن

ر  :طیب1378 ،ش ،ج ،5ص120؛ ابن عاشور ،بیتا،

خورشید را مثال میزند که درنتیجۀ آن ،نمرود ساکت

ج ،6ص .)177

میشود «فََِنَّ اللَّهَ یَأْتی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَرأْتِ بِهرا

 - 2اتخاذ شیوه بیان منطقی تو م با بیان احساسری؛

مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذی کَفَرَ» ( بقره.)258/

مانند اینکه موجرود آفرل شایسرتگی ربوبیرت نردارد،

نکتۀ مهم در این مناظره ،آمرادگی ابرراهیم بررای

گفتار مستدل است و اینکره ابرراهیم موجرود آفرل را

پاسخ درخور به شگردهای طرف مقابل ،مانند مغالطره

برای ربوبیت دوست ندارد و از آنچه آنان به آن شر

است« .چه خوب کرد ابراهیم(ع) که اول مسئلۀ حیات

میورزند ،بیزار است ،گزارۀ فطری و عاطفی است.

و مرگ را پیش کشید تا آن جبرار مردع شررکت برا

 - 3همررراهکررردن ترردریجی مخاطررب؛ وی ابترردا

پروردگار در تدبیر عالم شود ،سرپس مسرئلۀ طلروع و

ربوبیت نداشتن ستاره و ماه را متذکر میشود و سرپس

غروب آفتراب را عنروان کررد کره او در آن ،برهکلر

با قبول بزرگی خورشرید نسربت بره آن دو ،خاصریت

وامانده شد» (مکارم1374 ،ش ،ج ،2ص .)289

افول کنندگی و شایستگینداشتن تمام موجودات آفرل

نمونه پنجم :مجادله حضرت ابراهیم و آزر

را بیان میکند و سعی میکند یرک معیرار کلری بررای
ادعای خود در توحید به مخاطب ارانه دهد.
 - 4بیان رسا و آشکار دربارۀ اندیشره توحیردی و

حضرت ابراهیم در موارد متعدد برای دعروت بره
یگانررهپرسررتی از ش ریوۀ مجادلرره برره نیکرروترین روش
استفاده کرده است .یکی از آنها مجادله با آزر (عمو یا

بیزاری از اندیشه شر

جد مادریاش به گفته :فریض کاشرانی1415 ،ق ،ج،3

نمونه چهارم :مناظره ابراهیم با نمرود دربارۀ توحید

ص  )282است.

و خدای حقیقی
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در سوره مریم آیرات 42ترا 48بیران مریکنرد کره
ابراهیم ،مجادله را با طرح یک سرؤال اساسری شرروع

رعایت ادب است (فیض کاشرانی1415 ،ق ،ج ،3ص
.)283

میکند که :چرا چیز را که نم شرنود و نمر بینرد و

 -6انذار و هشداری شرفقت آمیرز برا گفرتن ایرن

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

سخن که «یا َبَتِ إِنِّی َخرافُ َنْ یَمَسَّرکَ عَرذاب مِرنَ

ابراهیم با این سؤال سعی میکند بره جرای

الررَّحْمنِ فَتَکُررونَ لِلشَّریْطانِ وَلِیًّررا» (مررریم )45/و ابررراز

اینکه به صراحت اندیشه آزر را محکوم کند ،وی را برا

نگرانی از پیامردهای نراگوار اندیشره و عمرل آزر کره

پرسشهای محسوس به فکر فرو برد و به اشتباه خود

نزول عذاب و در والیت شیطان قرارگرفتن است.

م پرست

در اندیشه و عمل واقف سازد که دربردارندۀ نکتههای
زیر است:

 -7اعررالم برانررت و بی رزاری پررس از ناامی ردی از
پرررذیرش سرررخن حرررق کررره پرررس از تهدیرررد و

- 1رعایت مراحل منراظره و جردال برا شرروع از

درشت گوییهای آزر ابراز میکنرد« :وَ َعْتَرزِلُکُمْ وَ مرا

پرسرشهررای محسرروس و در پرذیر ،مثررل سررؤال از

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ َدْعُوا رَبَی عَس

َالَّ َکُونَ بِدُعاءِ

چرایی خدایی که هیچ اثری در زندگی او نردارد و در

رَبَی شَقِیًّا».

ادامه با بیانات دقیرقترر و درنهایرت اعرالم بیرزاری و
دوری با عبرارت «وَ َعْتَرزِلُکُمْ وَ مرا تَردْعُونَ مِرنْ دُونِ
اللَّهِ».
 - 2مقایسه مؤثر با قیاس خدای بیفایده و خدای
قادر.

 - 8ویژگیهای جدال احسن در بیان مفسران
هر یرک از مفسرران بره بُعردی از جردال احسرن
توجرره کرررده و تعریررف خررود را براسرراس آن بیرران
کرده اند .برخری از مفسرران نیلرت و انگیرزه را محرور

 - 3سؤال هدفدار برای تأکیرد برر جوشرش فکرر

اصرلی تعریرف قررار دادهانررد و جردال احسرن را برره

مخاطب تا خود شخص بیاندیشد و مطلب صرحیح را

جدالی که در آن طغیان نفس و وسوسههرای شریطانی

دریابد.

نباشد و تنهرا بررای خداونرد باشرد ،تفسریر کرردهانرد

 - 4ابراز مهربانی با چهار مرتبه تکررار تعبیرر «یرا

(مظهررر 1412 ،ق ،ج ،5ص)390؛ چنررانکرره برخرری

ابَتِ» و گفتاری نرم و دلپذیر در جهت رعایت اخالق

مانند مغنیه به هدف توجه کرده اند و جدال احسرن را

مناظره و در ادامه مجادله با دلسوزی و واکنش نرم بره

به جدالی تفسیر کرده اند که غرض از آن ،اظهار حق و

بداخالقی و تهدیدات آزر.

اقناع شخص اسرت (مغنیره1424 ،ق ،ج ،4ص .)565

 - 5تکیه بر دانش و منطق صحیح«:یا َبَتِ إِنِّی قَدْ

دسته ای دیگر از مفسرران نیرز همچرون طبرَسری ،بره

جاءَنی مِنَ الْعِلْمِ مرالَمْ یَأْتِرکَ فَراتَّبِعْنی َهْردِ َ صِرراطاً

محتوای مقدمات کردهاند و جدال احسن را به منراظره

سَوِیًّا» .جالب اینکه حضرت ابراهیم به شرکل صرریح

با قرآن و حجتهای قطعی تعریف کردهاند .بر اساس

به آزر نسبت جهل نمیدهد؛ بلکره مریگویرد علمری

این ،وی تقردیر آیره را «بالکلمره آلتری هری احسرن»

دارم که تو نداری و ایرن ترر تصرریح خرود نروعی

مرریدانررد ( .طبرسرری1372 ،ش ،ج ،6ص) 605؛ امررا
برخرری مفسررران همچررون فخررر رازی ،مسررلّمبررودن

معناشناسی و مال شناسی جدال احسن قرآنی 57

مقدمات را مال جدال احسن دانستهاند (فخرر رازی،

یَتَذَکَّرُ َوْ یَخْش »(.طه)44 /؛ پس به نرم با او سرخن

1420ق ،ج ،20ص .)287

بگویید ،شاید متذکّر شود یا (از خدا) بترسد

برخی مفسران نیز موضوع جدال را محور تعریف

در این بین ،معدودی از مفسران تعریفی جرامع از

خررود قرررار دادهانررد؛ چنررانکرره طریح ری در «مجمررع

جرردال احسررن ارانرره دادهانررد؛ برررای نمونرره ،عالمرره

البحرین» جدال احسن را بره مجادلرهای تفسریر کررده

طباطبایی در تفسریر خرود از جردال احسرن ،هرم بره

است کره بررای تبیرین حرق درمرورد فررانض باشرد

رعایت معیارهای اخالقی و هرم بره هردف و طریقره

(طریحی1375 ،ش ،ج ،5ص .)336

مجادله و هم بره صرحت مقردمات توجره مریکنرد و

برخی دیگر از مفسران ،اتخاذ روش متناسرب برا

حُسن مجادله را در این میداند که با درشت خوی و

فهم مخاطب را مدلنظر قرار دادهاند و جدال احسرن را

طعنه و اهانت همراه نباشد و خصرم را مترأذ نکنرد.

به جدالی تفسیر کرده اند که درخور فهم مخاطب باشد

وی مریگویرد :درصرورتیکرره هرر دو عالقرهمنرد برره

و روایت پیامبر(ص) که فرموده « مرنا معاشرر األنبیراء

روشن شدن حق باشرند و لجاجرت و عنراد بره خررج

ان نکلم الناس عل قردر عقرولهم» را شراهد برر ایرن

ندهند ،احسن است و ازاینرو ،جدالکننده باید از هر

تفسیر آورده اند (شبر1407 ،ق ،ج ،3ص  .)457مؤلف

سخن کره خصرم را بره عنراد و لجبراز وامریدارد،

روح البیان با تأکیرد برر رعایرت مخاطرب مریگویرد:

بپرهیزد و مقدمات کاذب را بره کرار نبنردد؛ مگرر کره

معنای «وَ جادِلْهُمْ بِرالَّتِی هِریَ َحْسَرن» ،یعنری برا هرر

جنبۀ مناقضه داشته باشد و نیرز بایرد از بر عفتر در

طایفه ای ،با روش متناسب با آن مجادله کرن؛ پرس برا
اهل نفاق مجادله کن و با آنها شدت بره خررج برده و
با موافقان با لطف و رحمت مجادله کن و نسربت بره
مؤمنان متواضع باش و از آنها درگذر و برایشان طلب
مغفرت نما (حقّی بروسوی ،بیتا ،ج 5ص .)97
بسرریاری دیگررر از مفسررران طریقرره جرردال ،برره
خصوص شیوۀ سخن گفتن و رعایت اخالق در سخن
هنگام جدال را معیرار قررار داده انرد؛ چنران کره شریخ
طوسی در تعریف جردال احسرن مریگویرد :روشری
همراه با نرمی و وقار و سکینه و همراه با نصرت حق
بررا حجررت اسررت (طوسرری ،برریتررا ،ج ،6ص .)440
دسررتورات قرررآن برررای جرردال و منرراظره کرره اغلررب
درحوزۀ اخالق مطرح میشود ،شاهد بر این رویکررد
است؛ چنان که خداوند به موسی(ع) پیش از اینکه بره
جدال و بحث با فرعون روی آورد ،دستور میدهد که
با وی به نرمی سخن گوید« :فَقُوال لَرهُ قَروْالً لَیَنراً لَعَلَّرهُ

کالم و از سوء تعبیر اجتناب کند (طباطبایی1417 ،ق،
ج ،16ص 138و همررران ،ج ،12صرررص .)372- 371
همچنین عالمه ،آیه «وَ قُلْ لِعِبرادِی یَقُولُروا الَّتِری هِریَ
َحْسَنُ» را امر به خوشزبان و از نظر بیان ،نظیرر آیره
«وَ جرادِلْهُمْ بِررالَّتِی هِریَ َحْسَرنُ»مریدانررد (طباطبررایی،
1417ق ،ج ،13ص  .)117در تفسیر نمونره نیرز آمرده
است :تعبیر به «بِالَّتِی هِیَ َحْسَنُ» ،تعبیر بسیار جرامع
است که تمام روش ها صحیح و مناسرب مباحثره را
شامل م شود ،چه در الفاظ ،چه در محتروا سرخن،
چه در آهنگ گفتار ،و چه در حرکات دیگر همراه آن
(مکارم1374 ،ش ،ج ،16ص .)299
در همین تفسیر دربارۀ اهمیت رعایرت اخرالق و
تأثیر آن در موفقیت جدل و مناظره آمده اسرت :بررا
تسخیر دل ها و نفوذ سخن حق در افکار دیگران ،تنها
توسل به استدالالت قو کاف نیست ،نحوه برخرورد
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با طرف و شیوه بحث عمیقترین اثر را در این مرحله

مشرکان به خداییِ ماه و ستاره و خورشید ترا رسریدن

میگذارد . ...از بررس حال پیامبران ،مخصوصاً حرال

به مرحله تزلزل عقیده مشرکان و قبول توحید.

پیامبر اسالم(ص) و انمه هد (ع) برهخروب دریافتره

 -3خطاب وجدانی؛ مانند این خطاب ابراهیم بره

م شود که این بزرگرواران بررا تحقرق بخشریدن بره

مخاطبان مشر کره َ « :تَعْبُردُونَ مرا تَنْحِتُرونَ وَ اللَّرهُ

اهداف تبلیغ و تربیتر خرود از اخرالق اجتمراع و

خَلَقَکُررمْ وَ مررا تَعْمَلُررونَ» ( صررافات 95 /و  ،)96آیررا

اصول روانشناس و انسانیترین شریوههرای نفروذ در

شایسته اسرت کره آنچره را تراشریدید عبرادت کنیرد

قلب ها استفاده میکردنرد . ...قررآن برا صرراحت اثرر

درحالیکه خدا شما و آنها را آفریده است.

نرمخویی پیامبر را به پیامبر اسالم (صرلی اهلل علیره و

 -4بیان مهربانانه و بدور از خشونت؛ مانند اینکره

آله) یادآور میشود« :فَبِما رَحْمَۀٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ

ابراهیم به عمویش گفت :من میترسم که عذاب خدا

کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضبوا مِنْ حَوْلِکَ» ،بره خراطر

به تو برسد و یار شیطان شوی و همه پیامبران با لحن

رحمت اله است که نسبت به آنها نرمخو شدها که

دلسوزانه و عاطفی (یا ابت ،یا قوم= ای پردر عزیرزم،

اگر خشن و سرنگدل برود  ،از اطرراف ترو پراکنرده

ای قوم من) با مردم سخن میگویند.

مرر شرردند ( مکررارم1374 ،ش ،ج ،16صررص 308و
.)309

 -5منطرق سرلیم و روش منراظرۀ نررم و نیکررو و
پرهیز از تسلط و تحکم؛ چنان که قرآن توصیه میکند:

چنانکه واضح است در تعریرف جرامع از جردال

«وَ ال تُجادِلُوا َهْلَ الْکِتابِ إِالَّ بِالَّتی هِریَ َحْسَرن» و در

احسن نیز طریقه جردال ،برهویرژه رعایرت معیارهرای

ادامه ،بیان رسا و قاطع پس از اثبات حقیقت و نرمش

اخالقرری در اولویررت قرررار گرفترره اسررت؛ بنررابراین

مخاطب.

جمع بندی دیدگاههای مفسران نیز برر روش و طریقره
جدال ،بیش از محتوای آن تأکید دارد.

 -6رعایت موضع برابرر برا طررف مقابرل؛ ماننرد
توصیۀ قرآن به پیامبر در آیه  46عنکبروت در رعایرت
اخالق مناظره« :وقُولُوا آمَنَّا بِالَّرذی ُنْرزِلَ إِلَیْنرا وَ ُنْرزِلَ

 - 9مختصات و مالكهای جدال احسن قرآنی
براساس آنچه در آیرات و تفاسریر دربراره جردال
احسن خواندیم و از البهالی نمونههای جدال احسرن
منقول از متن قرآن ،مختصاتی استخراج شده است که
عبارتند از:
 - 1اخذ به مشترکات اعتقرادی و رفتراری؛ ماننرد
محاجلره ابرراهیم برا سررتارهپرسرتان و پرذیرش اعتقرراد
مشتر

به لزوم ثبات فیض و قدرت خدای برتر.

 - 2همراهی با خصرم ترا آمرادهسرازی وی بررای
پذیرش حقیقت؛ مانند همراهی و پذیرش اولیرۀ براور

إِلَیْکُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلهُکُمْ واحِد وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ».
 -7تکیه بر علرم و حقیقرت و پرهیرز از وهرم و
ظنّ .إِنِّی قَدْ جاءَنی مِنَ الْعِلْمِ
 -8استفاده از بیران احساسری و عراطفی در کنرار
تبیین حقایق.
 -9بیران ترردریجی حقررایق و شررکیبایی در برابررر
ناشکیبایی و تندی طرف مقابل.
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 - 10ادلّه مالك اصلی جدال احسن قرآنی

درمورد آیه « :وَ ال تَسْرتَوِی الْحَسَرنَۀُ وَ الَ السَّریَئَۀُ ادْفَرعْ

چنانکه گفته شد بر پایه مفاد آیات و بررسیهای

بِالَّتی هِیَ َحْسَنُ فََِذَا الَّذی بَیْنَرکَ وَ بَیْنَرهُ عَرداوَۀٌ کَأَنَّرهُ

لغوی و تفسیری ،به نظر مریرسرد اتخراذ روش هرا و

وَلِی حَمریم» ( فصرلت )34/و آیره «ادْفَرعْ بِرالَّتی هِریَ

شیوههای مطلوب ،احترام آمیز ،منطقی و حسابشده با

َحْسَنُ السَّیَئَۀَ نَحْنُ َعْلَمُ بِما یَصِفُونَ» (مؤمنون )96/نیز

رعایت اخالق مناظره ،ضابطه اساسی و اصلی جردال

شایان توجه است؛ بنابراین در همۀ آیرات مربروط بره

احسن قرآنی را تشکیل میدهد .دالیل و شرواهد ایرن

جدال میتوان قید «بالتی هی احسن» را ناظر به روش

مدعا عبارتند از:

و نحوه برخورد دانست کره ترأثیر جردال در گررو آن

 - 1در مجادلرره ،معنررایی از خصررومت ،نررزاع و
درگیری نهفته است و به همین دلیل ،قرآن کریم تنهرا
به نروع نیکروتر آن ،سرفارش (و جرادلهم برالتی هری
احسن) و گاه از سایر انواعش نهی فرموده اسرت (وال
تجادلوا)؛ بنابراین ،جردال و معیارهرای آن در ردیرف
امور رفتاری و اخالقی جرای مریگیرنرد .پرس بررای
دوری از آفاتی ماننرد سرتیزهجرویی و زورگرویی کره
احتمررال وقرروعش در جرردال زی راد اسررت ،بایررد برره
شیوههای اخالقی دست زد.

است.
 -4حتی مفسرانی کره تعریرف جرامعی از جردال
احسن ارانه داده اند نیز ضرورت اتخاذ روش صرحیح
و اخالقی در گفت وگو را در صدر مال هرای جردال
احسن آورده اند کره نقرل از تفسریر المیرزان و تفسریر
نمونه در صفحات پیشین ذکر شد.
 - 11رابطه جدال احسن با دعوت قرآنی

 - 2توجه به گزارههای اخالقری در بیشرتر آیرات

جدال احسن در هندسه معارف قرآن ذیل مفهروم

مربوط به جردال احسرن و نمونرههرای آن برهخروبی

دعوت و یکی از روشهای آن مطرح شده است« :ادْعُ

آشکار است؛ چنانکه در شیوه جدال احسن که در آیه

إِل سَبیلِ رَبَکَ بِالْحِکْمَۀِ وَ الْمَوْعِظَۀِ الْحَسَنَۀِ وَ جادِلْهُمْ

 46عنکبوت بیان شد ،رعایرت اخرالق منراظره تأکیرد

بِالَّتی هِیَ َحْسَرن»؛ پرس بررای شرناخت بهترر جردال

شده است .خداوند میفرماید« :قُولُوا آمَنَّا بِالَّذی ُنْرزِلَ

احسرن ،الزم اسررت جایگرراه آن در دعرروت مشررخص

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

شود.

مُسْلِمُونَ» در این آیه ،لحرن سرخن آرام ،محترمانره و

دعوت از ریشه «دعو» اسرت« .ریشرۀ دعرو یرک

خیرخواهانه است و هیچ برتریجویی در آن احساس

معنای واحد دارد .معنایش این است که انسران کرار

نمیشود؛ همچنین در آیه  53اسراء و  96مؤمنون.

بکند که طرف خطابشده برگردد و به او نگاه کنرد و

 - 3چنانکه عالمه مظفر اظهرار مریکنرد ،عبرارت

تمایل نشران دهرد و توجلره پیردا کنرد» (ابرن فرارس،

«بالتی هی احسن» در دیگر کاربردهای قرآنری ،ماننرد

1404ق ،ج ،2ص  .)279فعل دعرو درصرورتیکره برا

آیره« :وَ ال تَقْرَبُروا مررالَ الْیَتریمِ إِالَّ بِررالَّتی هِریَ َحْسَرنُ»

حرررف «الرری» همررراه شررود ،برره معنررای تشررویق و

(انعام )152/به طریقه ای تفسیر میشرود کره سرودمند

فراخوانرردن برره سرروی چی رزی اسررت؛ چنرران کرره در

باشد (مظفر نجف 1422 ،ق ،ص )11کره ایرن مطلرب

«المفردات» آمده است« :الدُّعَاءُ إل الشیء :الحثّ عل
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قصده» دعا ،فراخواندن و ترغیب بره چیرزی اسرت (

(فخرررر رازی ،ج ،20ص )286و آلوسررری نیرررز آن را

راغب1412 ،ق ،ص  .)315خداوند در آیات متعرددی

پذیرفته است (آلوسری ،ج ،7ص  .)489ادعرای فخرر

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

رازی به این دلیل است که هدف جدال ،صرف اقنراع

میرران آورده اسررت و در آیرره  125نحررل ،سرره روش

است و تغییر سیاق و عطف نشدن جدال به حکمت و

حکمت ،موعظه نیکو و جدال احسن را برای دعروت

موعظرره در آیرره «ادْعُ إِلرر سَرربیلِ رَبَررکَ بِالْحِکْمَررۀِ وَ

مطرح کرده است .دو سؤال مهم در اینجا عبارتنرد از:

الْمَوْعِظَۀِ الْحَسَنَۀِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی هِیَ َحْسَن» را نشرانه

 -1آیا جدال احسن از روشهای دعوت است -2 .آیا

روش نبودن جدال میشمرد .عالمه هم تغییر سیاق در

جدال احسن اختصاص به گروه خاصی دارد.

آیه و عطفنشدن جدال احسن به حکمرت و موعظره

مفسران دربراره اینکره در تبیرین آیره  125سروره

را به دلیل ماهیت جدال میداند کره در آن معنرای از

نحل ،جدال احسن از جمله شیوههای دعوت است یا

منازعرره و غلبرره بررر خصررم نهفترره اسررت (طباطبررایی،

نه ،دو دیدگاه ارانه کردهاند:

1417ق ،ج ،12ص  .)374گفتنری اسرت ایرن دیردگاه

دیردگاه اول :جرردال احسرن یکری از شریوههررای

فخر رازی با سرخن دیگرر وی در بیران همرین آیره

دعوت است .بسیاری از مفسران همچون ابن عاشرور

متناقض به نظرر مریآیرد کره مریگویرد :و بردان کره

و عالمرره طباطبررایی ،جرردال احسررن را از شریوههررای

خدایتعالی به پیامبرش فرمود که مردم را برا یکری از

دعوت میدانند .عالمه میگویرد «پیرامبر مرأمور شرده

سه روش حکمت ،پند نیکو و جدال به بهترین طریق

است که به یک از این سه طریق دعوت کند کره هرر

دعوت کند .او در ادامه تأکیرد مریکنرد :دعروت بایرد

یک برا دعوت ،طریق مخصوص است» با اشاره به

مبتنی بر حجت باشد و حجت سه قسم اسرت کره در

اینکه هدف جدال اسکات مخاطب است ،خاطر نشان

دالیل سه گانه ای که در آیه ذکر شرده اسرت منحصرر

میکند «اسکات و الزام هم در جا خرویش بره قردر

اسرررت (فخرررر رازی1420 ،ق ،ج ،20صرررص  286و

خود ،دعوت است همان طور که موعظه دعوت است،

.)287

تنهررا صررورت آن دو تفرراوت مرر کنررد» (طباطبررایی،
1417ق ،ج ،12ص  .)374پررس درمجمرروع ،جرردال

نتیجهگیری

احسن بعد از دو شیوۀ حکمت و موعظه حسنه بررای
دعوت بهصورت مقیلد ذکر شده است.
دیدگاه دوم :جدال احسن از شریوههرای دعروت

از جمع بندی مباحث مطرحشده نتیجه مریگیرریم
که:
.

قرآن در بیشتر موارد ،جدال را مذمت میکند

نیست .فخر رازی این دیردگاه را مطررح کررده اسرت

و تنهررا در جررایی مریپذیری رد کرره برره احسررن (و برره

(آنجا که به عنوان یکی از لطایف آیه مدلنظر میگویرد:

نیکوترین شیوه) مقید باشد.

فقصلر الدعوۀ عل ذکرِ هرذینِ القسرمین ،درحرالیکره
مرادش از دو قسم ،حکمت و موعظره حسرنه اسرت)
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ب .در جدال به بهترین روش به همۀ مال های

پینوشت

یک مناظره نیکو و مفیرد از لحراظ هردف ،مقردمات،
نحوه بیان و اخالق مناظره توجه شده است.

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

ج .در بین ابعاد جردال ،آنچره کره جردال را بره
درجه احسن میرسراند ،اتخراذ روشهرای صرحیح و

منابع

رعایت اخالق مناظره است؛ زیرا:

.1

 - 1استفاده از مقدمات صحیح و داشرتن هردف
مناسب از ملزومات یرک منراظره نیکرو اسرت کره در

شیرازی ،قم :دار القرآن الکریم.
.2

آن است و دستورات قرآنی برای مناظره نیز در همین

فرهنگ  ،چاپ چهاردهم.
.3

عمدتاً مربوط بره طریقره و رفترار اسرت کره اخرالق
مناظره نیز از آن حاصل میشود.

اسماعیلیان ،چاپ چهارم.

 .4ابن عاشور ،محمد بن طاهر (بیترا) ،التحریرر و
التنویر ،بیروت :موسسه التاریخ العربی.

 .5ابن فرارس ،احمرد (1404ق) ،معجرم مقراییس

 - 4بیشتر مفسران ،جدال احسن را به جردال بره

اللغه ،تحقیرق محمرد عبدالسرالم هرارون ،قرم:

طریقه ای تفسیر کرده اند که در آن ،ادب و نرمخویی و
منطق عقالیی ،رعایت شود و بره دور از برداخالقی و

ابن اثیر جزری ،مبار

برن محمرد (1367ش)،

النهایۀ فی غریب الحدیث و األثر ،قرم :موسسره

جهت است.
 - 3تعبیر «بالتی هی احسن» در کاربردهای قرآنی

نهررج البالغرره (1378ش) ،ترجمرره سررید جعفررر
شررهیدی ،تهررران :شرررکت انتشررارات علم ر و

صورت نبود آنها جدال ،باطل خواهد بود.
 - 2تأثیرگذاری و مفیدبودن مناظره نیرز در گررو

قرآن کرریم1373( ،ش) ،ترجمره ناصرر مکرارم

مکتبه االعالم االسالمی.
.6

اهانت باشد.

ابن کثیر دمشق  ،اسماعیل بن عمرو (1419ق)،
تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :دارالکتب العلمیۀ.

د .در قرآن جردال احسرن یکری از شریوههرای

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

دعوت مطرح شده است؛ املا چرون در آن ،معنرایی از

العرررب ،تصررحیح جمررال الرردین میرر دامررادی،

مخاصمه نهفته است ،پس از حکمت و موعظه حسرنه

بیروت :دارالفکر ،چاپ سوم.

و با لحنی متفاوت مطرح میشود.
ه .توجرره برره نظررام احسررن ،تنهررا برره جرردال
اختصاص ندارد؛ بلکره همرۀ عرصرههرای برخرورد و

.8

ارسرررطو (1980م) ،منطرررق ارسرررطو ،تحقیرررق
عبدالرحمن بدوی ،بیروت :دارالقلم.

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

صراع در زندگانی انسران را شرامل مریشرود ،هرم در

ف تفسریر القررآن العظریم ،بیرروت :دارالکترب

گفتار و هم در رفتار.

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

 . 22طبرس  ،فضرل برن حسرن (1372ش) ،مجمرع

التنزیل و سرار التأویل ،بیروت :داراحیاء التراث

البیان ف تفسیر القرآن ،تهران :انتشرارات ناصرر

العرب .

خسرو ،چاپ سوم.

 . 11بغداد  ،عالء الدین عل بن محمرد (1415ق)،

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

لبرراب التأویررل فرر معرران التنزیررل ،بیررروت:

مجمرع البحررین ،تصررحیح حسرینی اشررکوری،

دارالکتب العلمیۀ.

تهران :مرتضوی ،چاپ سوم.

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

 . 24طوسی ،نصیر الردین (1363ق) ،جوهرالنضرید،

التنزیرل فر تفسریر القرررآن ،بیرروت :داراحیرراء

شرح حسن بن یوسرف حلری ،قرم :انتشرارات

التراث العرب .

بیدار.

 . 13جرجانی ،علی بن محمد (1403ق) ،التعریفات،
بیروت :دارالکتب العلمیۀ.
 . 14حسررین شرریراز  ،سررید محمررد ( 1424ق)،
تقریب القرآن إل األذهان ،بیروت :دارالعلوم.

 . 15حق بروسو  ،اسماعیل (بریترا) ،تفسریر روح
البیان ،بیروت :دارالفکر.
 . 16راغب اصفهان  ،حسین برن محمرد ( 1412ق)،
مفردات الفاظ القرآن ،بیروت :دارالقلم.

 . 17زحیل  ،وهبۀ بن مصرطف ( 1418ق) ،التفسریر
المنیر ف العقیدۀ و الشریعۀ و المرنهج ،بیرروت:
دارالفکر ،چاپ دوم.

 . 18زمخشر  ،محمود برن عمرر (1979م) ،سراس
البالغۀ ،بیروت :دار صادر.

 . 19سمرقند  ،نصر بن محمد (بیتا) ،تفسریر بحرر
العلوم ،تحقیق ابوسرعید عمرر برن غالمحسرن،
بیروت :دارالفکر.

 . 20شبر ،سید عبداهلل (1407ق) ،الجوهر الثمین فری
تفسیر الکتاب المبین ،کویت :مکتبۀ األلفین.
 . 21طباطبررای  ،سررید محمررد حسررین (1417ق )،
المیزان ف تفسیر القرآن ،قم ،انتشارات جامعه
مدرسین ،چاپ پنجم.

 . 25طوس  ،محمد بن حسرن (بریترا) ،التبیران فر
تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیاء التراث العرب .

 . 26طیررب ،سررید عبررد الحسررین (1378ش) ،اطیررب
البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات اسرالم،
چاپ دوم.

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

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

 . 29فراء ،ابو زکریا یحی بن زیاد (1980م) ،معران
القرآن ،مصر :دار المصریه للتألیف و الترجمه.

 . 30فضل اهلل سید محمد حسین (1419ق) ،تفسریر
من وح القرآن ،بیروت :دار المال للطباعرۀ و
النشر ،چاپ دوم.
 . 31فیرروز آبررادی ،محمررد بررن یعقرروب (1410ق)،
قرراموس المحرریط ،بیررروت :دار احیرراء التررراث
العرب .

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

 . 36مقاتل بن سرلیمان ،تفسریر مقاترل برن سرلیمان

الصدق لنهج الحق ،قم :مؤسسۀ آل البیت علیهم

(1423ق) ،تحقیررق عبررداهلل محمررود شررحاته،

السالم.

بیروت :دار إحیاء.

 . 34مظهررر  ،محمررد ثنرراء اهلل (1412ق) ،التفسرریر
المظهر  ،تحقیق غالم نبر تونسر  ،پاکسرتان:
مکتبۀ رشدیه.
 . 35مغنیرره ،محمرردجواد (1424ق) ،تفسیرالکاشررف،
تهران :دارالکتب اإلسالمیۀ.

 . 37مکارم شیراز  ،ناصر (1374ش) ،تفسیر نمونره،
تهران :دارالکتب اإلسالمیۀ.

 . 38میبرد  ،احمررد برن محمررد (1371ش) ،کشررف
األسرررار و عرردۀ األبرررار ،تحقیررق عل ر اصررغر
حکمرت ،تهررران :انتشررارات امیرر کبیررر ،چرراپ
پنجم.
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