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محمد باقر شريعتي سبزواري

در آمد:

در مقالة پيشين به وجود مناظره از نظر عقل و دين اشاره شد و گفتيم که مناظرة بدين 
ندارد. در بحث گذشته  ارتباطي  مغالطه  به مجادله و  معني، صنعت ششمي است که 
تعريف مناظره و پيشينة آن در اسالم و جهان را بيان کرديم و به آداب و شرايط آن 
مي پردازيم؛ به ويژه اينکه حج بيت اهلل به مثابة کنگرة بين المللي اسالمي است و تمام 
نمايندگاني در اين مؤتمر عظيم دارند تا پس از اداي مناسک، سه روز در  جوامع، 
منا و چند روز بين حج تمتع و عمرة تمتع فرصت مساعدي است که با هم به گفتگو 
بپردازند و مشکالت مادي و معنوي و معضالت سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود را 

حل و فصل نمايند.
را  قرآن  و  اسالم  از  برداشت هاي خود  و  اعتقادي  فکري  مشکالت  مهم تر،  همه  از 
نمايند و  مباحثه  با هم صميمانه مذاکره و  بگذارند و علما و روشنفکران  مناظره  به 
به تفاهم برسند و اگر احيانا برداشت هاي ناروايي از اسالم دارند در طي مناظره ها، 
اصالح نمايند تا کشورهاي اسالمي به جاي وحدت و برادري با دسيسه هاي اسرائيل و 
با نقشه هاي استکباري به جان و مال همديگر تعرض نکنند و خون يکديگر را نريزند 
و دشمنان را شاد نکنند، بلکه با اعتصام بحبل اهلل، قدرت واحده اي بر ضد کفر جهاني 



)2
(-

م(
ش

 ش
ت

صنع
 ( 

ره
اظ

 من
ن

ف

گر
 دی

هی
گا

ز ن
ا

شماره   90/ زمستان 1393

160161
شماره   90/ زمستان 1393

و صهيونيزم بين المللي باشند.
اگر   ،﴾ جِّ داَل فيِ الحَْ ُفُسوَق َو ال جيِ َرَفَث َو ال  ﴿َفال  به حکم آية  از سوي ديگر، 
گفتگوهاي اعتقادي و برداشت هاي ديني به مجادله کشيده شود، کينه و کدورت ها 
بيشتر می شود؛ از اين رو، الزم است مسلمان ها به جاي مجادلة يوناني از فن مناظرة 
اسالمي بهره گيرند و با اصول، قواعد و شرايط و آداب و موازين آن، آشنا شوند و 
به اصطالح قرآن، به جدال احسن روي آورند، نه جدال شيطاني تا هيچگونه کدورت 
و عداوتي پيدا نشود بلکه بر اخوت و محبت آنان افزوده شود و در طي مباحثه ها و 
مطابق کتاب و سنت برداشت هاي خود را تصحيح نمايند؛ چرا که هدف از مناظرة 
اسالمي و جدال احسن رسيدن به حقيقت است نه غلبه بر يک ديگر. امروزه گروه هاي 
اسالمي به نام داعش، القاعده و طالبان و غزه در مقابل تمام علماي اسالم و مفسران 
برداشت هاي  امروز  از ديروز و  برافراشته اند و  قد  پيامبرخدا  مقام و اصحاب  عالي 
خوارج گونه از اسالم و قرآن دارند و ساير مسلمانان را که با آنان بيعت نکنند کافر 
و مستحق قتل مي دانند و اسالم را که آيين رحمت براي تمام خلق ها است، يک دين 
مطلق  را حق  خود  و  نيستند  مناظره  به  حاضر  و  کرده اند  معرفي  آدم کش  و  خشن 
مي دانند. ازاين رو سلسله مقاالتي درباب مناظره اسالمي و جدال احسن مطابق کتاب 
و سنت و عقل مي نگاريم تا مسلمانان به کمک مناظرات اسالمي مبهمات را به کمک 
يکديگر بر طرف نموده و در تمام شبهات به حقيقت دست پيدا نکنند و مطابق سنت 

رسول اهلل و اصحاب و اهل بيت : صميمانه به گفتگو بپردازند.

آداب و شرايط مناظره

از مهم ترين شرايط و آموزه ها که در مناظره مي توان مطرح ساخت و قواعد عقلي نيز آن 
را مي طلبد، گزينش افراد خاصي است با شرايطي که در زير بدان خواهيم پرداخت تا مناظره به 

هدف واقعي و مطلوب خود برسد که در غير اين صورت لغو و بی نتيجه خواهد ماند. 
1. آشنايي با قواعد منطقي؛ شخص مجادل و مناظر بايد با قواعد و فرمول هاي منطقي و به طور 
کلي صناعات خمس آشنا باشد تا بتواند بر مطلوب خود از طريِق عقل و نقل، اقامة دليل نمايد.
و  باب جدل  در  منطق،  علم  در  »مظنونات« که  و  »مسلمات«  »مشهورات«،  قضاياي  بر  همچنين 
خطابه آمده است نيز آشنا و مسلط باشد؛ به خصوص در استدالل هاي تمثيلي، مغالطه اي، اشعار، 
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ضرب المثل ها، حکايت ها و کلمات بزرگان در اينگونه موضوعات تسلط کامل داشته باشد. 
۲. تسلط بر موضوع و بیان جذاب؛ مناظره گر بايد بيانی جذاب، ادبياتي نيرومند، آهنگي زيبا و 
قدرت تسلط بر اعصاب و روان داشته باشد و همچون استادي که بر کرسي تدريس نشسته، از 

آرامش کافي در طول گفت و گو، برخوردار بوده و از عجله و شتاب بپرهيزد. 
پرسش هاي  از  که  مي کند  ايجاب  مناظره  آداب  مغرضانه؛  و  مبهم  سؤال هاي  از  دوري    .3
ابهام در ذهن مخالفان و آلودگي فضاي مناظره و  مغرضانه و مسأله دار و چند پهلو که باعث 
نمونه اگر طرف  براي  نمايد؛  انصاف می شود سخت دوري  از دايرة موضوع و عدل و  خروج 
بوده،  نامطلوب  اخالقي  و  سياسي  نظر  از  که  با کسي  يا  و  کرده  نوجواني  در  مقابلش خطايي 
معاشرت داشته يا يکي از بستگانش خطاکار بوده که فعاًل در جامعه منفور مي باشد و يا مورد 
بغض حاکميت قرار دارد، سخت بايد اجتناب شود؛ مثاًل اگر بگويد شنيده ام که تو در گذشته 
گرايش مارکسيستي داشته اي يا در جواني به صورت مظلومي سيلی نواخته اي و... آيا هم اکنون 
نيز به آن گرايش ها باقي هستي يا خير؟ يا پرسيده شود که: مي گويند پدر و مادرت از تبار غربتي ها 
و کولي ها بوده اند و مانند اين اباطيل که از شأن مناظره گراِن حق طلب به دور مي باشد، بايد  از 
تمام مطالبی که به موضوع بحث ارتباطي پيدا نمي کند اجتناب نمايد، از رقيب نيز تعهد بگيرد که 
از طرح مسائل نامربوط جداً خودداري کند؛ چرا که شنوندة هوشمند آن را يک ترفند مغرضانه  
براي فرار از بحث و خروج از بن بست تلقي خواهد کرد و حق را به طرف مقابل خواهد داد و 
در ميان عواِم مردم نيز تأثير زودگذر گذاشته ولي در   نهايت با روشنگري فرهيختگان، هوادارانش 
نيز به تدريج از وي برمي گردند، مگر اينکه حريف مجادله را از حد بگذراند و انسان از مقابله به 

مثل ناگزير گردد؛ به قول شاعر:

ظاهرت چون گور كافر پر حلل       باطنت قـهر خــدا عــّز و جـل
ظاهرت طعـنـه زنـد بـر بايـزيد       وز درونت ننگ مي دارد يـزيد
گركه پوشيمش ز بنـده پـروري      تـو چرا رسوايي از حـد مي بري

در اين صورت با يک اخطار و يا جلوگيري مجري از طي مسير انحرافي، مناظرة او به اصل بحث 
برگردانيده شود.

4.  جلوگیري از حاشیه رفتن حريف؛ در عين توجه کامل و مؤدبانه به بيانات حريف، نبايد 
به وي مجال داده شود که دامنة سخن را بی جهت بگستراند و يا مسأله را به شاخه هاي متعدد 
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تقسيم کند. البته نه از طريق داد و قال بلکه به وسيلة در تنگنا قرار دادن و با تکيه بر نقاط ضعف 
کالمي او، مواضع وي را درهم بکوبد و او را به موضوع اصلي مباحثه برگرداند. کسب پيروزي 

در مناظره، در بعضي از مسائل، مهاجم باشد نه مدافع، فعال باشد نه منفعل. 
۵ . پرهیز از الفاظ رکیک؛ از فحش و تکفير و الفاظ رکيک و نا زيبا و طرح مسائل ضّد ارزشي 
و پرسش هاي نابجا بايد پرهيز گردد؛ زيرا اين نوع گفته ها داللت دارد که طرف مقابل قافيه را 
باخته است و اگر حريف از اين حربه استفاده کرد، بهترين فرصت براي دفاع و ارائة نقاط ضعف 
گوينده آن است. طرح مسائل شخصي و خانوادگي طرف مقابل و يا پريدن به اشخاص ديگر که 
از دايرة جلسة مناظره خارج مي باشند، نشان ضعف و بداخالقي و هوچي گري و نداشتن منطق 
است، گرچه ممکن است در وصول به هدف مقطعي حيله و ترفند بی تأثير نباشد ليکن در پيشگاه 
خدا و خلِق آگاه در نهايت محکوم است؛ چرا که از نظر اسالم هدف وسيله را توجيه نمي کند.1 
6 .  قاطعیت؛ مناظره گر بايد قرص و محكم و با دليل و قاطعيت سخن بگويد نه با فرياد و جنجال و 
نه با ظن و گمان و ترديد و احتمال، بلكه با منطق و برهان در عرصة گفت وگو بماند؛ چرا كه سر وصدا 

هاَنُكمحْ  إيِنحْ  ُكنحُْتمحْ صاديِقيِنَي﴾.2  نشانة ضعف علمي و منطقي اوست: ﴿ُقلحْ هاُتوا ُبرحْ
۷.  ترک مناظره با خود پرستان؛ در حد امکان بايد از مناظره با افراد رياست طلب و برتري جو و 
خودخواه و معاند، در جلسة خصوصي و عمومي، به خصوص در مبارزات انتخابي دوري کرد؛ چرا که 
چنين اشخاصي هرگز زير بار حق نخواهند رفت بلکه بسا با تردستي و دروغ پراکني و حقه بازي، 
در برابر اکثريت ناآگاه به هدف دست پيدا خواهد کرد، در حالي که اگر چنين جلسه اي نبود، 
وي به هدف نمي رسيد؛ چنانکه از بحث و مذاکره با افرادي که مجذوب يک مرام و يا مفتون 
يک مرشد و مراد و يا صاحب قدرت و مقامي شده اند و او را حق مطلق و مربي بي مانند بدانند، 
بايد پرهيز کرد؛ زيرا معموالً هيچ مريدي را از مرادش ولو باطل باشد، با مباحثه و مناظره نمي شود 
جدا کرد مگر در طول زمان، اعمال خالف شرعي را از مربي اخالق و يا مرادشان مشاهده نمايند 
و برگردند. کساني که دست و پاي مراد مطاع را مي بوسند و نيم خوردة او را شفا مي دانند و 
و گفت و گو  بحث  جلسات  با  مي دانند، چگونه  منزل  وحي  را  او  گفتار  و  اويند  تسليم محض 
هدايت مي شوند؛ آنان هرگز دست از مراد برنمي دارند، البته شرکت در مناظره هاي عمومي و يا 
تلويزيوني که باعث روشن شدن آحاد ملت مي شود و جلو تداوم رياست طلبان را می گيرد، مانعي 
ندارد. همچنين با زمامدار يک کشور نيز نبايد به صورت خصوصي يا عمومي به مباحثه پرداخت؛ 
زيرا اگر او شکست بخورد مناظره گر را در آينده از تاريخ و جغرافيا حذف مي کند و يا محبوس 
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مي سازد و اگر گفت و گو با وي دوستانه باشد ولي خالف نظر او را بازگويد با او دشمن شده 
و در مواقع مناسب ضربه را به وسيلة ايادي  اش بر وي وارد خواهد ساخت؛ همچنانکه افرادی با 
حجاج بن يوسف ثقفي و يا معاويه به مباحثه و جدال  پرداختند و آنان را محکوم  ساختند، اما 
بي درنگ حکم قتل آن ها از سوي حجاج  صادر  مي شد و معاوية نيرنگ باز آنها را زنداني و يا 
از تمام مسئوليت ها عزل مي ساخت و اگر صاحب قدرت خيلي کينه توز نباشد، حاضر نمی شود 

به اين گونه افراد پست يا مقامي را تفويض کند.3
۸ . آشنايي با صناعات خمس؛ در يک کالم، آشنايي مناظره گران با قياسات برهاني، خطابي، 
و  مغالطات  از صناعت خمس در  به ويژه  و  بسيار سودمند است  نيز  شعري، جدلي و سفسطي 
مناظرات  در  گران  مغالطه  اشتباهات  و  تدليس  پرده هاي  دريدن  و  حقايق  شکافتن  براي  جدل 
براي جلوگيري از لغزش هاي فکري مي توان بهره برد. دکتر فاستر در کتاب »مباحثه و مناظره« 

مي نويسد:
»در مناظره، شاگردان با اصولي روبه رو مي شوند که متکي به علم منطق است و به 
اقامة دليل و استدالل، آشنايي با علم منطق الزم  زودي توجه پيدا مي کنند که براي 
دارند و هرکس بخواهد درست استدالل نمايد، جز اينکه فن منطق را فرا بگيرد چاره ای 

ندارد. بلکه صناعات خمس را بايد بدانند و بياموزند.« 
9.  نظم دقیق در مبادي؛ در اقامة دليل در فن مناظره، روش صحيح و نظم و ترتيب دقيقي بايد 
رعايت شود وگرنه هرج و مرج و پريشان گويي مي آورد، وانگهي بايد پيشتر تمرين عملي و 
شرکت در مناظرات ساختگي داشته باشد؛ چرا که صرف تحصيل آداب و قواعد اين فن و مجرد 
بررسي و قرائت شاهکارهاي سخنراني و مناظره اي در چنين مجالسي بي آنکه عمال در مناظرات 
مصنوعي شرکت نموده و به تمرين و مهارت بپردازند و اساتيد فن و ساير مخاطبان نقاط قوت و 
ضعف آن ها را بازگو سازند کاري بي روح و بي ثمر است. مباحثات شفاهي به مراتب شورانگيز تر 

از مبارزات قلمي است، از اين رو تمرين بيشتر الزم دارد.
»رابينز« استاد مناظره در دانشگاه آبوا مي نويسد: 

تاريخ  صفحات  زيرا  داشت؛  خواهد  پيشرفت  قوي ترگردد،  مباحثه  در  که  قوم  »آن 
از  يکي  که  آن جهت  از  دنيا حکايت مي کند؛ مخصوصًا  امور  در  مناظره  تأثيرات  از 

نيروهاي بزرگ آموزش و پرورش به شمار مي رود.«4
براي کارهاي  باورند که  اين  بر  پرورش  و  دانشمندان آموزش  بيشتر  دنياي غرب  در 
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در  که  شوند  برگزيده  ملت  طرف  از  شايسته اند  کساني  نوعاً  کشور،  خطير  و  دشوار 
انجمن هاي مناظره بيشتر ورزيده شده باشند؛ زيرا در مناظره، يک دانشجوي ماهر تمام 
مايه هاي علمي و عملي و گوهر ذاتي خود را به کار مي بندد و تا آخرين مرحله، لياقت 
و استعدادش را به کار می گيرد و کوشش و تالش مي کند تا گفتارش شيرين و داليلش 
مورد پسند و سزاوار تصديق و تحسين باشد و به مجرد اينکه يک بار به اين افتخار نايل 

مي شود لذت آن را به زودي فراموش نمي کند به قول حافظ: 
مباد کس که در اين نکته شک و ريب کند   کلید گنج سعادت قبول اهل دل است     

اگر دانشجو با دقت کافي و اسلوب منظم شرايط و قواعد مناظره را بخواند و در عمل پياده 
کند، در نتيجة ممارست، صوت و آهنِگ او به تدريج موزون شود و قوة ناطقه اش بي آنکه خود 
متوجه باشد رو به کمال  رود، سرعت انتقال و حاضر جوابي و نيروي تجزيه و تحليل از نتايج 
مسلم اين فن است. کساني که در اين علم از نظر فنی و عملي مجرب باشند، اگر به مناظره دعوت 
شوند قواي فکري خود را في الفور تمرکز دهند و به گونة ارتجالي با طالقت زبان و رفتاري 

خالي از تکلف اعتماد و احترام جمع را به خود جلب مي نمايند. 

رييس يکي از دانشکده هاي حقوق آمريکا مي نويسد:

»نام بعضي دانشجويان را پس از فراغت از تحصيل، به ندرت کسي شنيده است ولي 
بالعکس بسياري از دانشجويان ديگري که در انجمن هاي مناظره وارد بوده اند، حديث 
سخنشان در بسيط زمين گسترش يافته و در تاالر کنگره ها و مجالس قانون گذاري 
و مجامع بين المللي طنين افکنده و برخي در مقامات فرهنگي و قضايي، اجتماعي و 

سياسي، پايگاهي بلند يافته و خدمات درخشاني به کشورشان انجام داده اند.«5

در کتابي که سه تن از استادان سخنوري و مناظره در آمريکا نوشته اند، مناظره را هوش 
آزمايي و نبرد افکار تعريف کرده و اينگونه گفته اند: 

»در اين نبرد، پيروزي نصيب کسي است که به وجه مؤثري در مسائل غور کند و گوي 
سبقت را در اين ميدان بربايد و در انديشه و گفتار مهارت و شايستگي خاّصي از خود نشان 
دهد. شما نيز هر گاه وارد اين ميدان شويد خواهيد توانست نيروي خود را براي احراز مقام 
رهبري و نفوذ در عقيدة شنوندگان بيازماييد و معلوم کنيد تا چه اندازه مي توانيد دربارة 

مسائل حياتيـ  اجتماعي، مستمعين خود را با خود هم فکر و هم آهنگ سازيد.«6
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آداب و گفت وگوي سودمند 

گفتگو و مناظره زمانی مي تواند مفيد باشد که موازين و آداب ذيل را با خود همراه کند:
مردم  غالب  فرهيختگان، حتي  است که  ما، جهاني  معاصِر  دنياي  انصاف؛  و  منطق  رعايت   .1
به  و  شده  متکبرانه خسته  و  مغرضانه  بي حاصل،  مشاجره هاي  و  مجادله ها  و  مناظرات  از  جهان 

گفت و گوي هدفمند و منصفانه پناه آورده اند. براي گفت وشنوِد منصفانه و منطقي بايد: 
»طرفين مناظره يکديگر را درک کنند و خود را به جاي شخص رقيِب مورد نظر قرار دهند و 
نظريات او را در موضوع مورد اختالف ارزيابي نمايند و در صدد ايجاد رابطة منطقي و اصولي 
با هم باشند. بهتر است در آغاز مناظره و گفت و گو طرفداري از حق و حقيقت را گوشزد نموده 
و حق محوري را هدف قرار دهند و در طول مناظره به طور مکرر يادآوري نمايند که هيچ قصد 
و منظوري جز حل و فصل عادالنة موضوع و کشف حقيقت ندارند و در صورتي که مناظره گر 
مذهبي باشد، خاطر نشان سازد که هدف از اين گفت و گو حل مشکل و جلب رضاي خداست 
نه کسب امتياز يا اقناع حس برتري جويي و غلبه و يا کسب شهرت و محبوبيت؛ زيرا وجاهت 

اجتماعي و منافع دنيوي با حقيقت طلبي، قابل معامله و سزاوار مبادله نمي باشد. 
کرد  را حفظ  و خونسردي  نفس  بر  تسلط  بايد  هنگام گفت و گو،  به  خونسردي؛  و  تسلط   .۲
وعصباني نشد؛ زيرا عصبانيت به هنگام سخن گفتن نه تنها مناظره گر را بي منطق و غير منصف و 
عصبي جلوه مي دهد بلکه موانعي بر سر راه خواسته هاي مطلوب نيز می گذارد، مناظره گري که 
هدف صحيحي دارد بايد به مخالف مهلت دهد تا انرژي مخرب خويش را با ادامة صحبت تخليه 
مذاکرة  پيدا کند؛ چرا که  آرامش  تا  بزند  را  تمام حرف هايش  مخالف  رقيب  بگذاريد  نمايد. 
سودمند در فضاي آرام و مناسب، نتيجه بخش است و در اين صورت است که گفت و گو، روند 

واقعي خود را باز مي يابد. 
شايان ذکر است که تخلية تنش هاي عصبي، باعث تخلية اطالعات و برداشت هاي طرف 
مقابل نيز مي شود و شرايط را براي برقراري تفاهم کامل و تحليل مسائل فراهم مي آورد. انسان 
يابد و مباحثه از روال طبيعي  ادامه  منصف مي کوشد طرف مقابل را عصباني نسازد تا مذاکره 
خارج نشود. گرچه برخي از طرف هاي درگير مي دانند با عصباني کردن رقيب، مي توانند طرف 
مقابل را شکست دهند، ولي اين شيوه، از حکمت عقالني و اخالق اسالمي محسوب نمي شود. 
هر چه مناظره گر موازين اخالقي را بيشتر رعايت نمايد در پيروزي نهايي او مؤثر تر خواهد افتاد 

و محبوبيت اجتماعي پيدا خواهد کرد.
3.  اجتناب از منیت و خودبیني؛  براي اثبات اين حالت، بايد در طي گفت و گو، متذکر شوند 
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که چنين خصلت هاي منفي در طرف مناظره گر نيست و سعي کنند روح خودپسندي و غرور را 
با کلماتي درهم بشکنند؛ مانند »شايد من اشتباه کرده باشم«، »ممکن است حق با حضرت عالي 
اينکه:  با گفتن  است  بهتر  مي دهد.  بيشتر  آرامش  مقابل  به طرف  اعترافات  اين  که  باشد.« چرا 
حاضريد براي حل اختالفات در صورت لزوم، به او امتياز بدهيد و سخنان درست او را بپذيريد و 
از بازگو ساختن حق و اعتراف به گفتار درست ولي در جمع تماشاچيان و مخاطبان دريغ نورزد.  
اين گونه فضاسازي ها بسيار سودمند و با ارزش مي باشد؛ زيرا آنچه که اهميت دارد، نتيجه گيري 
نبايد از اين نوع گفتار ها ترسيد. برخي از گفته هاي طرف مقابل را  نهايي و حق طلبي است و 

پذيرفتن، به مفهوم مغلوب شدن نيست. 
۴.  اجتناب از توبیخ و مالمت؛ مناظره گِر حق طلب، از مالمت و هتک حرمت و توبيخ طرف 
مذاکره جداً بايد بپرهيزد و شخصيت و غرور طرف مقابل را نشکند که در اين صورت اميدي به 
سازش و مصالحه و تفاهم باقي نخواهد ماند. ممکن است طرف مقابل از هتاکي و جسارت بترسد 
و سکوت کند، ولي در   نهايت اين سکوت به خصومت ريشه دار منتهي مي شود و براي جبران 
اهانت ها در موقعيت هاي مناسب فرياد برآورد و در   نهايت بر ضد شما به عکس العمل شديدي 
نَّ َخاطيِئاً بيَِخطيِيَئتيِهيِ«؛ »خطاکار را به علت خطايش مورد سرزنش قرار ندهيد«؛ 8  چرا  َ دست زند؛ »اَل ُتَعيِّ

که توبيخ، او را جريحه دار و مأيوس و احياناً گستاخ خواهد کرد.
۵ . استماع دقیق؛ هنگامي که طرف مذاکره توضيحاتي مي دهد، مقتضاي ادب اسالمي ايجاب مي کند 
که با تمام وجود به سخنان او گوش فرا دهيم و کالم او را قطع نکنيم و اين سيرة رسول اهلل و امامان 
معصوم و حکيمان است. با اينگونه رفتار ثابت مي کنيد که براي طرف مقابل حق و حقوقي قائل هستيد 
و او را صاحب فکر و انديشه مي دانيد. دويدن در ميان حرف ديگران نشانة غرور، بداخالقي، بي اعتنايي 
و بي ادبي است. اگر ايرادي هم داريد يادداشت نماييد و پس از پايان گفته هاي او، در پاسخ هاي خويش 

بگنجا نيد.
6 . عدم خروج از موضوع؛ سعي کنيد از موضوع بحث خارج نشويد. به جاي اثبات اشتباهات و 
خطا هاي طرِف مقابل، بيشتر در مورد اصل موضوع و خواستة خود گفت و گو کنيد و مذاکره را 
به مسير مطلوبي برسانيد. از اهرم عاطفه و ادب بهره برداري بيشتري کنيد؛ زيرا بذل ادب و تقديم 
ٌّ َحيِيٌم﴾9 اصرار به خطاي طرف مقابل بر تيرگي  ُه َوليِ عواطف، سنگ سخت را نرم مي کند؛ ﴿َكَأنَّ

روابط مي افزايد و روح عناد و لجاج را بر مي انگيزد. 
۷. ترک مقابله به مثل؛  اگر طرف مقابل شما لجوج و يک دنده است، تا مي توانيد مقابله به مثل نکنيد 
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و قضاوت را به حاضران و يا بينندگان و شنوندگان واگذار نماييد، چون ترک مقابله به مثل، از کرامت 
انسان است. وانگهي شما با عمل متقابل بر لجاجتش خواهيد افزود. پس بکوشيد راه حل مناسب تري ارائه 
کنيد. مؤمن بايد همت گمارد از مجادلة احسن و نيکو ترين شيوة مناظره استفاده کند. اگر شرايط ايجاب 
کرد ابراهيم وار نخست با او همراهي کرده آن گاه راه حل بهتري را به آن ها نشان دهيد و دليل اعراض 

بُّ اآلفيِلني ﴾ سر دهيد.  را متذکر شويد و نداي ﴿الَ أُحيِ
۸ . عرضه بر حکمیت؛ اگر بحث و مناظره به جاي باريک رسيد و مخاطبان سردرگم شدند، 
و  نشد، داور بي طرف  از شيوه هاي فوق حل  استمداد  با  اگر مسأله  به حکميت مي رسد؛  نوبت 
عادل و مقبولي پيشنهاد کنيد که قضاوت و گفتار او، فصل الخطاِب مذاکرات و مناظرات باشد. 
به حکميت در قرآن تصريح گرديده10 و در عصر حاکميت امام علي7 اجرا شده است، گرچه 
عمروعاص از طريق مکر و فريب وارد شد و ابوموسي اشعري را فريب داد و حضرت علي7 
به اين نوع حکميت رضايت نداشت. گرچه اصل حکميت را با تعيين نمايندة واقعي مي پذيرفت.

کسب مهارت هاي الزم 

به دست  زير  امور  در  را  آموزش هاي الزم  و  مهارت ها  ابتدا  بايد  هرکدام  مناظره  طرفين 
آورده باشند: 

يکم، در ساختن عکس قياس مهارت داشته باشد؛ يعني بتواند يک قياس را از طريق تقابل تضاد 
با يکي از  نتيجه و يا ضّد آن را  يا تناقض به صورت چهار قياس بسازد؛ بدين شکل: نقيض  و 
مقدمات ترکيب کند تا نقطه مقابل آن به دست آيد؛ مثاًل هر انساني حيوان است و هر حيواني 
جوهر است پس هر انساني جوهر است. يکي از راه هاي عکس اين قياس چنين است که بگويي:  

       هيچ انساني جوهر نيست و هر حيواني جوهر است، پس هيچ انساني حيوان نيست.11 
دوم، در ساختن عکس مستوي و عکس نقيض موضوع و محمول نيز وارد باشد؛ چرا که اين 
مهارت به او کمک مي کند که بتواند ادلّة متعددي بر اثبات مطلوب و يا ابطال مدعاي خصم 

اقامه کند. 
سوم، مهارت در ارائة مقدمات فراوان براي اثبات و يا ابطال هر مطلوبي از مواضع مختلف و امور 

ديگري که بر قدرت وي در بيان استدالل هاي متعدد مي افزايد. 
چهارم، مناظره گر بايد در فن سخنوري نيز توانمند باشد تا بتواند توجه حاضران را به خود جلب 
کرده و ستايش و تحسين مخاطبان را برانگيزد. وانگهي بايد توجه داشته باشد که اصل و جانماية 
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مناظره همانا گفتاري است که مبتني بر قياس، استقراء و تمثيل است و حکيمان آن را عمود و 
پاية سخنوري و مناظره دانسته اند؛ از اين رو بايد مناظره گران با قياسات برهاني، خطابي، شعري، 
جدلي و سفسطي آشنا باشند و به ويژه از صناعات خمس به سوفسطيقا )سفسطه و مغالطه( توجه 
خاصي مبذول دارند و بدين وسيله به اشتباهات عمدي يا سهوي مغالطه گران پي ببرند و حقيقت 
را از تدليس وتلبيس باز شناسند. آري، دانستن ايهام انعکاس و مصادره به مطلوب و اشتراک لفظ 
به جوهر لفظ و سوء تأليف و سوء اعتبار حمل و تفصيل مرکب و ترکيب مفصل و جمع مسائل 
در مسألة واحد و نهادن چيزي که علت نيست به جاي علت و اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات 
و ساير مغالطات را کاماًل بشناسد تا پردة تدليس را بدرد و چهرة حقيقت را از پشت پرده هاي 

تدليس ارائه کند. 
فرمول هاي تشنيع و استهزاء لغزش هايي را که از راه لفظ يا معنا ممکن است پيش آيد روشن 
سازد و ليکن براي تميز بين حق و رهايي از نکبات شرک و الحاد و ادبار و خرافات و اوهام 

تکيه گاه قوي تري الزم است و آن هم کالم خداست.
پنجم، تقسيم زمان؛ يعني بايد زمان مناظره را با دقت و مهارت بين خود و حريف، عادالنه تقسيم 
به  پانزده دقيقه سخن بگويند؛ چرا که اگر  برنامه را کنترل نمايد؛ مثاًل هر کدام  کند و مجري 
حريف ميدان داده شود زمام سخن را در دست گرفته و توجه مخاطبان را به خود جلب مي کند و 
قسمت اعظم زمان بحث و گفت و گو را اشغال کرده مستمعان را خسته مي کند تا زمينه براي طرف 

مقابل باقي نگذارد و در ذهن مخاطبان غالب و پيروز مباحثه محسوب شود.

شرايط مناظره با اديان و مكاتب

پس از بيان شرايط گفت و گوي مفيد و سودمند اکنون راهکارهاي مناظره را در خصوص 
هواداران مذاهب مطرح مي سازيم تا باعث بصيرت بيشتر گردد: 

۱.  وجود توانمندي براي مناظره؛ بر اساس مباني علمي و ديني، اگر انسان مناظره گر، حضور 
ذهن و تسلط بر مباني ديني و علمي طرف مقابل نداشته باشد شکست مي خورد و مناظره به مقصد 

نهايي نمي رسد. 
۲.  توجه به مشترکات ديني و مختصات هر کدام در ابعاد اعتقادي، اخالقي و احکام.
۳.  شناخت کامل آراي ديگران و درک مقاصد آنان؛ از منابع معتبر و مقبول طرفين.

۴.  آگاهي و بيداري در برابر بذرهاي تفرقه و بدبيني و شناساندن دشمنان مشترک به يکديگر.
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۵ .  شناخت عوامل همبستگي و هماهنگي بين پيروان مذاهب و سوق دادن مناظره به اين جهت 
و بيان اثرات مادي و معنوي همبستگي اديان.

۶ .  محور قرار دادن ارزش هاي علمي معنوي و اصول پذيرفته شده اخالقي و ديني و رعايت 
انصاف، گذشت صداقت و حاکم قرار دادن وجدان و مشترکات در مناظره. 

۷.  تکرار جلسه ها و گفت و شنود ها به گونة مستمر تا دستيابي به حقيقت. 
۸ .  برخورداري از حسن نيت و مدارا و باور داشتن به آزادي انديشه و تحليل مسائل عقلي و 

ديني. 
۹.  طرح مسائل بر اساس مباني اصلي هر مکتب نه بر اساس ذهني و عرفي به ويژه سنت هاي غلط 

اجتماعي. 
۱۰.  طرح مباحث در فضاي سالم و آرام به دور از تشنج و برخوردهاي احساسي و عصبي و 

جنجال هاي سياسي. 
۱۱.  برخورداري از سعه صدر و بردباري و تحمل آراي مخالفان. 

۱۲.  عنايت به هدف و نتايج گفت وگو و پذيرش حاکميت اديان الهي به عنوان محور همبستگي. 
۱۳.  اعالم توافق در مشترکات مکاتب و رسيدن به دو اصل احترام متقابل به عقايد يکديگر و 
با علم به اينکه هماهنگي و تالش ها در مسير اهداف مشترک عبارت  پذيرش آنچه حق است 

است از: حفظ اصول ديني و ضوابط اخالقي با رعايت حقوق طرفين.
در مناظرات پيامبران و امامان معصوم: تمام اين معيار ها به کار گرفته شده است. اگر 
در مناظرات پيشوايان اهل سنت دقت کنيم، خواهيم فهميد که مجموعة گفت و گو ها؛ از عصر 
امام باقر7 و شاگردانش؛ مانند هشام بن سالم، هشام بن حکم، مؤمن طاق، حمران، طيار و... 
مناظره است و رساله هايي چون توحيد مفضل و  باب  ما در  ميراث هاي ديني  ارزشمند ترين  از 

اهليلجه، گواهي روشن بر اين سنت مي باشد.12
گزارش هاي مبسوط اين مناظره ها بر غناي مباحث اعتقادي و کالمي شيعه افزوده و بيانگر 
آداب اخالقي در گفت و گو و تحمل و شکيبايي امامان را در برابر آراي مخالفان، جسارت ها و 
سفسطه هاي آنان نشان مي دهد که ما بايد از آن ها بهره گرفته و مناظره را بر آن شيوه قرار دهيم 

و پاسدار سيرة اسوه ها و الگوهاي خود باشيم. 
کتاب هاي نهج الحق، النقض، المراجعات، الرحلة المدرسيه، گفتگوي مادي و الهي، گفتگوي 
المناظرة  نظارت آقاي ري شهري، آداب  با  تمدن ها در قرآن و حديث، حاصل کار محققان، 
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قاضي عضدالدين عبدالرحمان ايجي، چاپ قاهره. المحجة البيضاء ۱۴۲۴. مناظرة دکتر وپير و 
ده ها کتاب ديگر شاهد استمرار اين سنت حسنه است و متکلماني چون شيخ مفيد، سيد مرتضي، 
ابن عقيل، کراجکي، طبرسي، عالمه حلّي، خواجه نصيرالدين طوسي، عالمه شوشتري، عالمه 
بالغي، فخررازي و ساير اساتيد فنون گفت و گو و مناظره، با عنوان نوابغ بزرگ، اين راه و رسم 
مترقي را پيمودند. چرا چنين نباشد؟! ديني که معجزة ابدي آن از جنس سخن و کالم است و 
گفته هاي پيامبران و صالحان و مؤمنان با کافران و ملحدان را باز گو مي سازد، بايد پيروان حقيقي 
و مبلغان راستين اسالمي را بر اين امر ياري رساند و به روش مجادلة احسن ترغيب و تحريص 

نمايد. 
بي علت نيست که حضرت علي، امام المتکلمين والحکما7 مي فرمايد: 

أي بيَِبعض يتوّلد منه الصواب«.13  ُبوا َبعَض الرَّ »إرضيِ
»برخي انديشه ها را با انديشه هاي ديگر به هم بزنيد تا حقيقت به دست آيد.«

آري، با تضارب افکار و عقايد است که مسئلة جديد توليد مي شود.
در جاي ديگر مي فرمايد: 

َطإ«.14  َراءيِ َعَرَف َمَواقيَِع الحَْ َبَل ُوُجوَه اآلحْ َتقحْ »َمنيِ اسحْ
»هر کس آراي گوناگون را بداند، مواضع خطا براي او آشکار مي شود.«

مبلغان مسلمان دو رسالت سنگين دارند؛ يکي ابالغ پيام هاي حقيقي به مخاطبان، به شيوة 
مواعظ حکيمانه و نيکو و ديگر شفاف سازي حقايق در شکل مناظره با ملحدان؛ يعني از يک سو 
مذاهب اسالمي و اديان الهي بايد توجيه شوند، از جانب ديگر گفت و گو با هر کدام از اين دو 

گروه قواعد و آداب خاصي مي طلبد که مبلغ بايد خود را به آن مجهز سازد.

پی نوشت ها :

 ۱.  عمرو عاص در جريان حکميت، با صحنه سازي و فريب ابوموسي اشعري، حکميت را به سود معاويه و شکست 

علي7  تمام کرد  و عهدي که با ابو موساي ساده دل بسته بود، شکست و او را وادار کرد که ابتدا وي امام علي7 

را عزل کند و آنگاه که نوبت به خود عمرو عاص رسيد بر خالف قرارداد معاويه را تثبيت کرد! 

                      مکر و فريب حربه نامرد مردم است                    نامرد حيله بازد و مردي رها کند

۲.  بقره : ۱۱۱ 

۳.  مناظرة زينب کبرا با ابن زياد و محکوم ساختن وي باعث شد که پسر زياد در صدد قتل دختر علي7  برآيد، ليکن 
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فرزندان امام حسين او را در حلقة محاصره قرار داده، حفاظتش کردند و نيز زن بودن و داغدار شدنش موجب انصراف 

ابن زياد از کشتنش گرديد. 

۴. همان، ص ۱۲۸

۵. دکتر پاشا صالح، آداب سخن، ص ۱۲۹

۶.  به نقل از  همان، ص ۱۲۹

 ۷. امام علي7 در برابر شعار »الَ حكَم إالّ هلل« فرمود: كلمة حق ياد بها الباطل؛ حرف درستي است اما قصد و انگيزه 

خراب مي باشد.

۸.  بحار االنوار، ج۱۴، ص۱۸۸

ٌّ َحيِيٌم﴾؛ »بدي را به نيکوترين وجه  ُه َوليِ ي َبيحْنََك َو َبيحْنَُه َعداَوٌة َكَأنَّ يَِّئَة[ َفإيَِذا الَّذيِ َسُن ]السَّ َي َأححْ َفعحْ بيِالَّتيِي هيِ ۹.  فّصلت : ۳۴ ، ﴿ادحْ

پاسخ ده، در اين صورت بين تو و کسي که دشمني مي ورزد، گويا دوستي عميقي برقرار است.«

ليِها﴾. نحْ َأهحْ ليِهيِ َو َحَكاًم ميِ نحْ َأهحْ َعُثوا َحَكاًم ميِ ۱۰.  در اختالفات خانوادگي؛ ﴿َفابحْ

۱۱.  ر.ک: اساس االقتباس، ص ۳۰۹ و التحصير، ص ۱۷۸ 

 ۱۲. حديث اهليلجه، حديثي است که امام صادق7به مفضل نوشته و صورت مناظرهاي است که با طبيب نصراني 

داشته و در توحيد مفضل آمده است.

۱۳. غررالحکم، ح ۲۵۶۹

۱۴. ميزان الحکمه، باب المراء . 
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