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گفت وگو و جدال أحسن در اسالم آداب 
ین ماهواره ای( یو )با تکیه بر مناظره های شبکه های تلویز
ایوب شافعی پور1 *

چکیده:
اطباین که  رسانه در جهان امروز، ابزاری است قدرمتند برای تبادل آرا و افکار و شناساندن آهنا به حمخ
یر یک چتر قرار گرفته اند. یکی از این رسانه ها، شبکه های  با وجود ُبعد مسافت، به کمك رسانه ز
یوین ماهواره ای است که جهان اسالم نیز برای شناساندن، تبلیغات و عرضه دین خود، از آن  یز تلو
یوین ماهواره ای که با هدف تبلیغ دین اسالم راه اندازی  یز استفاده می کند. برخی از شبکه های تلو
گفت وگو با هم کیشان خود در داخل اسالم روی  کرده و به نزاع و  شده اند رسالت خود را فراموش 
که اسالم آهنا را با عنوان  گفت وگوها نیز خارج از چهارچوب و قوانیین است  آورده اند. اغلب این 
»جدال أحسن« معریف کرده است. اسالم راهکارهایی را برای گفت وگو و مناظره معریف کرده است که 
یادی به حل شدن برخی اختالفات کمک می کند  اگر رسانه های امروزی، به آن پایبند باشند تا حد ز
واهد  و اگر آن اصول و قوانیخ نادیده گرفته شود، آن گفت وگوها نتیجه ای جز نزاع و چنددستگی حنخ
داشت. در این پژوهش نگارنده با برریس آیات و روایات، آداب گفت وگو و جدال أحسن را برریس 
و با پیشهناد دادن راهکارهایی که پژوهشگر بدان دست یافته اند، کوشیده است آن را بر مناظره ای 
یوین ماهواره ای اسالمی منطبق سازد و با شیوه توصییفـ  تلییل به نقد و برریس آن  یز شبکه های تلو

دست زند.
واژگان کلیدی: مناظره، گفت وگو ، جدال أحسن، رسانه، شبکه های ماهواره ای

1.  دانشجو کارشنایس ارشد فقه و حقوق جزا ، دانشگاه مذاهب اسالمی.
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مقدمه
اختالف در میان انسان ها امری طبیعی و مشهود است. یکی از صورت های اختالف بیخ مردم، 
تلیف باعث به وجود آمدن آن شده است،  که اسباب حمخ اختالف در مسائل شرعی و دیین است 
که ظین هستند؛ و چون قطعی نیستند، باعث شده  لت برخی از نصوص شرعی  مانند: 1. دال
است اجهتادها و برداشت های فراواین از آن نصوص بشود؛ 2. تفاوت عقول و اذهان مردم از جهت 
برداشت؛ 3. تفاوت در میزان هبره مندی از علم و دانش، یکی عامل است و دیگری اعلم، که خداوند 
ٍم َعِلمٌی؛ و فوق هر صاحب دانیش دانشورى است«)یوسف، 

ْ
ِ ِذی ِعل

ّ
دراین باره می فرماید: »َوَفْوَق ُکل

یه ای. اما مردم برای حل این اختالفات ــ  76(؛ 4. داشتخ تعصب به سخن، مذهب، عامل یا نظر
یکی؛ برخی از مردم  تلیف را انتخاب می کنند، ازمجله: 1. جنگ فیز چه کیل و چه جزیئ ــ راه های حمخ
ین راه حل برای حل اختالفاتشان می پندارند؛ مهان گونه که امروزه هم می بینمی اولیخ  جنگیدن را هبتر
 
ً
الف خود است، که طبعا قدم بسیاری از کشورها برای  حل و گشایش اختالفاتشان، جنگیدن با حمخ

ینه بوده است، و اگر هم جنگ هایی  ین گز واهد داشت. در اسالم مهیشه جنگ آخر نیز نتیجه ای حنخ
ام شده به هدف وادار کردن کیس به دخول به اسالم نبوده است؛ چون خداوند می فرماید: »ال  احنج
؛ در دین هیچ اجبارى نیست و راه از بیراهه به خویب  َغّیِ

ْ
ْشُد ِمَن ال نَ الّرُ یِن َقْد َتَبّیَ ْکَراَه یِف الّدِ ِإ

که مردم را  آشکار شده است« )البقرة، 256(، بلکه دلیل جنگ نابودی طاغوت هایی بوده است 
کرده بودند؛ 2.  گرفته و از مردم نسبت به انتخاب دین مورد نیاز خود سلب آزادی  در حصار خود 
ین راه های حل اختالفات ــ چه در درون دین و با مسلمانان دیگر و چه در  گفت وگو ؛ یکی از هبتر

خارج از دین و با غیرمسلمانان ــ گفت وگو ست.
یون های ماهواره ای ــ در حال تبلیغ افکار  یز یژه تلو ازی ــ به و امروزه بسیاری از رسانه ها در فضای حمج
گونه رسانه ها اغلب برای  خود ــ در میان پیروان اسالم یا میان پیروان ادیان دیگر ــ هستند. این 
ریب دیگران جز جدانشدین بیشتر  یده اند، اما تخ پاسخ دادن به شهبات دیگران شیوه مناظره را برگز
اد تفرقه و فتنه مذهیب شده اند  یبون هایی برای احیج این مناظره ها بوده است. درواقع این رسانه ها تر
یر پا گذاشته اند. متأسفانه فضای حاکم بر  و برای رسیدن به اهداف خود، گاه مهه قید و بندها را ز
یادی از عملکرد نادرست  جهان اسالم و منازعات یب علت و دلیل میان اهل تسنخ و تشیع، تا حد ز
و مغرضانه برخی از این رسانه ها سرچشمه می گیرد. در یک کالم بسیاری از این رسانه ها هیچ گاه به 

فقه رسانه پایبند نبوده اند )ر.ک: حممدزاده، 1392، 73(.
که  کنوین باید رسانه را مهچون ابزاری قدرمتند برای وحدت مسلمانان ــ  اّمت اسالمی در دنیای 
ـ به کار برد و با کمک آن، در مقابل دمشنان مشترکی که هر روز  قرآن آهنا را اّمت واحده خوانده استـ 
یت و پاسداری از اتاد  بر تعدادشان نیز افزوده می شود مقتدرانه بایستد و از این ابزار به منظور تقو
یادی  مسلمانان و تبلیغ برای اسالم استفاده کند، اما متأسفانه امروزه با کمک دمشنان اسالم، تعداد ز
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که رسالتشان  شبکه ماهواره ای به نام اسالم و مسلمانان در اقیص نقاط جهان تأسیس شده اند 
یشه کن کردن اخوت، مهدیل و برادری  فقط و فقط، بر هم زدن اتاد مسلمانان و وحدت اسالمی و ر

اسالمی است.
گرفته  که از آموزه های اسالم سرچشمه  اد راهکارهایی  پژوهش حاضر با هدف آسیب شنایس و احیج
است، برای اصالح آداب، گفت وگو و جدال أحسن شبکه های ماهواره ای مذهیب اسالمی نگاشته 
را در نشر  یژه رسانه های جدید، رسالت خود  به و اگر رسانه های جهان اسالم،  یرا  ز شده است؛ 
فرهنگ اسالمی و اخوت دیین درست ادا کنند، خود عامیل بزرگ برای اتاد مسلمانان خواهند بود.

پیشینه بحث
ام شده است. بسیاری از آثاری که  درباره موضوع آداب گفت وگو و جدل پژوهش های متفاویت احنج
در این زمینه نگاشته شده آداب گفت وگو را از منظر قرآن یا سّنت برریس کرده اند. آثاری مانند »آداب 
له اهلیات و حقوق، ش 25، دانشگاه  گفت وگو از دیدگاه قرآن و حدیث«، اثر جواد ایرواین )ر.ک: حمج
یان )قم: دارالعلم، 1387(، »معیارهای  علوم اسالمی رضوی، 1386(، فّن مناظره، اثر محید غرو
گفت وگوی اسالمی با تکیه بر آیات قرآین«، اثر مسعود شاوراین )راهکارهای اندیشه ای و کاربردی 
مع جهاین تقریب مذاهب اسالمی، هتران، 1389(  موعه مقاالت حمج تقق تقریب مذاهب اسالمی، حمج

مسئله آداب گفت وگو و جدل را به صورت کیل مطرح کرده اند.
گفت وگوهای شبکه های مذهیب  و تطبیق مناظره ها و  بارز تقیق پیش رو، آسیب شنایس  یژگی  و
یقیخ و اخالق و سیره امئه علهیم السالم است  ماهواره ای با توجه به آیات قرآن، روایات نبوی نزد فر
و با دیدی جدید و نو، درصدد برریس موضوعایت مانند امهیت گفت وگو، آداب، چهارچوب و قوانیخ 
یژگی های دو طرف گفت وگو و مباحث دیگر مربوط به این حبث و تبییخ و نقد مباحث  گفت وگو، و

برآمده است.

ارتباطات ماهواره ای ابزاری قدرتمند برای تبلیغ دین
یسنده  نو  ،)Arthur Charles Clarke( کالرک  چارلز  آرتور  را  ماهواره ای  ارسال  ایده  اولیخ بار 

.)29  ،1388 )استوت،  کرد  مطرح  1945م  سال  در  ییل،  تخ ـ  علمی  داستان های 
یون به وجود آمدند، هنادهای دیین از آهنا برای موعظه و تبلیغ استفاده کردند  یز از زماین که رادیو و تلو
ش برنامه رادیویی استفاده  )قادری، 1391، 16(. مسیحیان بنیادگرا، از اولیخ هنادهایی بودند که از پخ
ش برنامه ماهواره ای را به دست آوردند  که در ایاالت متحده توان پخ گروهی بودند  کردند و اولیخ 

)شاکرنژاد، 1389، 123(.
یوین ماهواره ای، مهه ادیان، مذاهب، مکاتب و ِفَرق درصدد تبلیغ  یز اد کانال های تلو یج و با احیج به تدر
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یوین ماهواره ای برآمدند. در نتیجه این تصممی است که  یز اندیشه خود به وسیله راه اندازی کانال تلو
یوین ماهواره ای در حال تبلیغ اندیشه دیین خود هستند و از این  یز امروزه صدها یا هزاران شبکه تلو
امکان برای نشر تفکرات خود سود می برند. شبکه های ماهواره ای اسالمی نیز از قافله رسانه های 
دیین دیگر عقب منانده و مهواره پایاپای با شبکه های دیگر، در حال تبلیغ اسالم یا تبلیغ اندیشه 

مذهیب خود هستند. 
یوین ماهواره ای، به دلیل حمدود نبودن این شبکه ها به  یز یق شبکه های تلو تبلیغات دیین از طر
مکان و زمان خایص، تأثیر انکارناپذیری دارد که ممکن است منیف یا مثبت باشد. اگر به انقالب های 
سال های اخیر در کشورهای عریب، که از آن با نام »بیداری اسالمی« یاد می شود، بنگرمی، متوجه 
یوین ماهواره ای در آهنا تأثیر شگریف  یز یژه شبکه های تلو خواهمی شد که شبکه های اجتماعی و به و
داشته اند. استفاده از این شبکه ها در انقالب های یادشده نه تهنا در درون کشورهای انقالیب تأثیرگذار 
بوده است، بلکه باعث شده است دامنه این انقالب ها به آن کشور حمدود نشود و کشورهای عریب 

دیگر را نیز دربربگیرد )ر.ک: ابراهیمی، 1390، 112(.

جدل پسندیده
 گفت وگو ، جدل، و مناظره الفاظی نزدیک به هم هستند، هرچند که اغلب واژه »جدل« در قرآن به 
؛  ّقَ َ َباِطِل ِلُیْدِحُضوا ِبِه الْ

ْ
َکَفرُ وا ِبال ِذیَن 

َّ
 ال

ُ
اِدل معنای جدل ناپسند و مذموم است )مانند »ُیحجَ

گردانند« الکهف،  ادله می کنند تا به وسیله آن حق را پامیال  کافر شده اند به باطل حمج که  کساین 
گفت وگو و  از جدل مثبت حکایت می کند و به معنای  که  را هم می توان یافت  56(، منونه هایی 
که در آن می فرماید: »َوال  مناظره پسندیده است. آیه 46 سوره عنکبوت یکی از این منونه هاست 
ادله  ْحَسُن؛ و با اهل کتاب جز به ]شیوه اى[ که هبتر است حمج

َ
یِت ِهَی أ

َّ
ِکَتاِب إال ِبال

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
وا أ

ُ
اِدل َ ج

ُ
حت

مکنید«. جدل احسن بیان شده در این آیه برای دعوت هیود و مسیحیان به اسالم است. در آیه 
ْحَسُن؛ با حمکت و اندرز نیکو 

َ
یِت ِهَی أ

َّ
ْم ِبال ُ َسَنِة َوَجاِدلْ َ ْوِعَظِة الْ َ ِة َوالْ َ ْ

ك ِ
ْ

َك ِبال ّبِ »اْدُع ِإَل َسِبیِل َر
ادله مناى« )النحل، 125( نیز  به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به ]شیوه اى[ که نیکوتر است حمج
جدل در معنای مثبت آن به کار رفته است. از منونه های دیگر آیه 74 سوره هود است که می فرماید: 
وٍط؛ پس وقیت ترس ابراهمی زایل 

ُ
َنا یِف َقْوِم ل

ُ
اِدل ى ُیحجَ ُبْشَر

ْ
ْوُع َوَجاَءْتُه ال َهَب َعْن ِإْبَراِهمَی الّرَ

َ
ا ذ ّمَ

َ
»َفل

شد و مژده ]فرزنددار شدن [ به او رسید، درباره قوم لوط با ما ]به قصد شفاعت [ چون وچرا می کرد«.
یسمان )جوهری، 1407ق،  تلیف ذکر شده است که بافتخ حمکم ر برای واژه جدل در لغت، معاین حمخ
4/ 1653؛ ابن منظور، 1414ق، 11/ 103؛ زبیدی، یب تا، 28/ 191( و چیزی مستحکم )ابن فارس، 
یف  1399ق، 1/ 433( از معناهای پرکاربرد آن است. براساس این معاین و با اندکی تأمل در تعار

ییخ می شود از واژه جدل، معنای حمکم و مستحکم را فهمید. لغو
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اصمه با  معنای اصطالحی جدل نیز از معنای لغوی آن خارج نیست و به گفت وگوی حمکم، نزاع و حمخ
یت،  الف برای تغییر عقیده وی گفته می شود )ابن أثیر، 1399ق، 1/ 247-248؛ وزارت اوقاف کو حمخ

1404ق، 15/ 126؛ ابن منظور، 1414ق، 11/ 103(.

گفت وگو بهتر از جنگ
شکی در این نیست که مذاکره و گفت وگو درباره موضوعی حمل اختالف میان دو یا چند نفر یا گروهی 
یدادهای  کشیدن علیه هم است. رو یزی و سالح  از افراد، هبتر از درگیری نظامی و جنگ و خونر
که در آن، نه تهنا  یداده، فتح مکه بود  یخ این دیدگاه را تأیید می کند. یکی از این رو گوناگون تار
دمشنان بلکه دوستان هم انتظار انتقام جویی شدید مسلمانان و به راه انداختخ محام خون در سرزمیخ 
کفر و شرک را داشتند و حیت برخی از پرچم داران سپاه اسالم شعار »امروز، روز انتقام، روز از بیخ 
رفتخ احترام نفوس و اموال دمشنان و روز ذلت و خواری قریش است« را سر دادند، اما پیامبر گرامی 
ید و مهه آزادید« متامی مشرکان را مشمول عفو خود قرار داد. مهیخ عمل  اسالم)ص( با مجله »برو
پا کرد که به گفته قرآن، فوج فوج مسلمان شدند و  چنان توفاین در سرزمیخ دل های مشرکان مّکه بر

اسالم را با جان ودل پذیرفتند )ابن هشام، 1375ق، 2/ 412(.
یدادهای مربوط به فرقه خوارج است. حضرت عیل)ع( با  یخ اسالم، رو منونه ای دیگر مشهور در تار
اندیشه و تدبیر رأی و خرد باالی سیایس خود، قبل از جنگیدن با خوارج ــ که خود منتظر هبانه ای 
یت اول را حل مساملت آمیز مسئله با گفت وگو و جدل  ـ اولو بودند تا با حضرت)ع( وارد جنگ شوندـ 
ا  أحسن دانستند؛ به مهیخ علت ابن عباس را برای گفت وگو با خوارج به منطقه ای که این گروه در آحنج
مستقر شده بودند یعین حروراء )که منطقه ای روستایی نزدیک کوفه بود( فرستادند )طرحیی، 1375، 
ا از قول امام عیل)ع( مطرح  1/ 385؛ محوی، 1995م، 2/ 245(. بر اثر سخناین که ابن عباس در آحنج
یادی از اعضای این گروه ــ که درباره تعداد دقیق  کردو پس از گفت وگوی میان او وخوارج، تعداد ز
آهنا بیخ مورخان اختالف هست و برخی هشت هزار نفر، برخی چهارهزار نفر و برخی دیگر آن را دوهزار 
ِبُعوَن   َفَیَتّ

َ
َقْول

ْ
ذیَن َیْسَتِمُعوَن ال

َّ
ْر ِعَباِد ال ـ با گوش شنوایی که داشتند به آیه »َفَبِشّ نفر ذکر کرده اندـ 

باِب؛ پس بشارت ده با آن بندگان من 
ْ
ل

َ ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
ولِئَک ُهْم أ

ُ
ذیَن َهداُهُم اهلَلُّ َو أ

َّ
ولِئَک ال

ُ
ْحَسَنُه أ

َ
أ

ین آن را پیروی می کنند، اینانند که خدا هدایتشان منوده و اینانند  که به سخن گوش فرا می دهند و هبتر
ات دادند )ابن کثیر، 1408ق،  مهان خردمندان« )الزمر، 17 و 18( عمل کردند و خود را از مهلکه حنج

7/ 276-285؛ العکری احلنبیل، 1406ق، 1/ 46 و 47(.
یزی  اصمه و قتل و خونر یادی از حمخ ایهنا منونه هایی بودند از تأثیر گفت وگو که باعث شد جان تعداد ز
ات پیدا کند. این از تفکر خرداندییش و خردورزی پیامبر)ص( و عیل بن ایب طالب)ع( بود که قبل  حنج
ینه گفت وگو را پیش کشیدند. حضرت عیل)ع( تا وقیت خوارج به جنگ روی  ینه نظامی، گز از گز
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کید می کرد. ایشان  ینه نظامی و جنگ با آهنا دست زند و مهچنان بر گفت وگو تأ نیاورند، به انتخاب گز
یش ثابت کرد که گفت وگو از مششیر برنده تر و اثرش بیشتر است. با این اقدام خو

اهمیت گفت وگو 
یژه ای دارد: گفت وگو از دو منظر امهیت و

گاهان مسلمان: گفت وگو و جدال احسن  گاهی دادن به ناآ 1. دعوت مردم غیرمسلمان به اسالم و آ
با غیرمسلمانان و قانع کردن آهنا به اینکه دین اسالم، دین حیق است که هیچ شکی در آن نیست 
و گفت وگو با آهنایی که خود مسلمان اند، اما در دین به دالییل کج رفته و از سرچشمه دور گشته اند، 
برای بازگرداندن آهنا به قرآن، سّنت و عترت و دعوت آهنا به اینکه به آهنا پایبند باشند بسیار اثرگذار 
گرفته، اشاره  که بیخ پیامبران اهلی و قوم آهنا شکل  گفت وگوها  کرمی نیز به این نوع  است. در قرآن 
ا  ِتَنا ِبَ

ْ
َنا َفأ

َ
ْکَثْرَت ِجَدال

َ
َتَنا َفأ

ْ
گفتند: »َیا ُنوُح َقْد َجاَدل که به ایشان  فرموده است؛ مانند قوم نوح 

کردى؛ پس  کردى و بسیار ]هم[ جدال  ؛ اى نوح واقعا با ما جدال  اِدِقینَ ُکْنَت ِمَن الّصَ َتِعُدَنا ِإْن 
ه را ]از عذاب خدا[ به ما وعده می دهی براى ما بیاور« )هود، 32(. حضرت  یاین آحنچ اگر از راست گو
نوح)ع( طبق بیانات قرآن کرمی، قبل از هر چیز با قوم خود گفت وگو کرد و با جدال احسن کوشید آهنا 
واستند ایشان با آهنا گفت وگو کند و به عبارت  را به راه راست هدایت کند تا اینکه دیگر خود قوم او حنخ

دیگر به خدا و رسولش اعالم جنگ دادند. 
با توجه به این منونه ها ما نیز نیازمند گفت وگو بیخ مذاهب و ادیان با هدف رسیدن به سرچشمه و 
کاسیت و نقصان یا حیت ذره ای اضافات هستمی.  اسالم خالص به دور از هرگونه آلودگی و کمی و 
بدون شک رسیدن به این سرچشمه و نیز حل اختالفات بیخ فرق اسالمی و ادیان دیگر، جز با 
گفت وگو و صحبت ممکن نیست. هدف اول از گفت وگو در این موارد دعوت غیرمسلمانان به اسالم 

و دعوت گمراهان به بازگشت به اسالم ناب است.

2. حل کردن مسائل اجتهادی اختالفی: از گفت وگو می توان برای رسیدن به نکته مشترک و 
هتدان هبره برد. پس دو نفر یا گروهی برای مشخص شدن حق  روشن کردن اختالفات اجهتادی حمج
یح یا امجاعی بر آن نیست، می توانند به گفت وگو و  در یک مسئله اجهتادی اختالیف که نص صر
 در مناظره میان دو طرف باید یک طرف 

ً
مناظره با هم روی آورند، اما آهنا نباید تصور کنند که حتما

حق باشد و طرف دیگر باطل، بلکه هر طرف که ادله طرف مقابلش را قوی تر تشخیص دهد، باید 
آن را بپذیرد و طرف دارای ادله قوی تر هم نباید بپندارد که طرف دیگر بر باطل بوده است، بلکه باید 
به این نکته توجه کند که آن طرف تا به حال این ادله قوی را به هر دلییل ندیده یا نشنیده و اکنون 
که به آن رسیده است قبول می کند و می پذیرد. برخی فکر می کنند در مناظره و گفت وگو، فقط حق با 
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خودشان است و دیگران فقط مقلد حمض اند و چیزی برای گفتخ ندارند. این طرز تفکر خود باعث 
گفت وگو  یب نتیجه ماندن حبث خواهد شد. وقیت هم ما مثاًل با یک هیودی بر سر حقانیت اسالم 
و جدال احسن می کنمی، احتمال دارد که اول مسلمان بشود؛ که اگر چنیخ شد، فهبا و اگر نشد ما 
ضرری نکردمی و نباید پنداشت که مناظره را باخته امی یا چون می دانمی که او حرف ما را قبول منی کند، 

دیگر با او گفت وگو منی کنمی.

آداب و قوانین گفت وگو و مناظره
الف و دیگران  یژه دعوتگران اسالم، اصول و قواعد گفت وگو با حمخ ضروری است که مسلمانان و به و
را بدانند. گفت وگو با دیگری یک فّن است که با نام های دیگری چون جدل و مناظره نیز شناخته 
گاه برای این فّن از اصطالح جدید »روابط عمومی« استفاده می کنند.  می شود. در دنیای امروز، 
روابط عمومی یعین ُحسن ارتباط با دیگری به منظور گفت وگو با وی و قانع کردن یا تصحیح افکار 

طرف مقابل )سفیدی، 1383، 15(. 

هر گفت وگو، مناظره یا جدل چهارچوب و قواعدی دارد که عبارت اند از:
ام دادن گفت وگو و مناظره انتخاب  ستیخ قدم در احنج  1. مشخص نمودن موضوع مورد بحث: حنخ
گفت وگو،  که ممکن است در یک  ا نایش می شود  آحنج از  قاعده  این  یک موضوع است. امهیت 
گفت وگوکنندگان در حبث از این شاخه به آن شاخه بپرند و  موضوع های بسیاری مطرح شود و 
که درباره یک  ْحَسُن« است 

َ
یِت ِهَی أ

َّ
گفت وگویی »ِبال گفت وگو به درازا بکشد؛ مهچنیخ جدل و 

موضوع مشخص باشد.

2. بحث درباره اصل قبل از وارد شدن به فروعات آن: طرف های گفت وگو باید قبل از هر چیز 
یرا مناقشه  در اصل مطلب مناقشه و به نتیجه برسند و بعد از آن وارد فروعات و حبث سر آن شوند؛ ز
ش نیست مگر اینکه تکلیف اصل قضیه قبل از فرع آن مشخص شود.  سر اصل و فرع با هم نتیجه حبخ
اکنون برای روشن تر شدن موضوع، مثایل ذکر می شود: اینکه با کافری که حیت روز قیامت را هم قبول 
واهمی سر مسائیل مانند تعدد زوجات یا حجاب زن ها از دیدگاه اسالم حبث کنمی! چگونه  ندارد، حبخ
ممکن است با او که اصیل به نام اسالم را قبول ندارد بر سر چنیخ فروعایت که در اسالم مطرح است 

حبث کنمی؟!

3. مشخص کردن اصول و منابعی که هنگام اختالف به آنها رجوع شود: گفت وگوکنندگان 
باید منابع و مراجعی را مشخص کنند که هنگام بروز اختالف، به آهنا مراجعه کنند؛ برای مثال دو 
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طرف بپذیرند هنگام بروز اختالفات به قرآن و سنت پیامبر)ص( رجوع کنند.

ویژگی های مناظره کننده
که با متانت،  1_ نیکو، واضح و با کیفیت بودن کالم و سخن: از صفات پیامبر)ص( این بود 
طمأنینه، وقار و آرامش صحبت و گفت وگو می کردند مهان گونه که در روایت آمده است: »پیامبر صیل 
اهلل علیه و آله و سلم آن گونه سخن بر زبان می راند که اگر کیس کلمات آن را می مشرد، می توانست 
اری، 1422ق، حدیث 3568؛ نیشابوری، یب تا، حدیث  بشمارد )یعین واضح و مشرده بود(« )حبخ

2493(؛ پس گفت وگوکننده باید سلیس، روان، و واضح با طرف خود صحبت کند.

2_ داشتن فکر و تصوری قاطع و مشخص: یعین اینکه فرد در افکار خود مشّوش نباشد و بداند 
ام بدهد؛ چه بسا کساین هستند که اندیشه ای را مطرح می کنند که در  ید و احنج چه می خواهد بگو
حیخ گفت وگو خود متوجه ناصواب بودن آن می شوند، درحایل که شاید دیگر دیر شده باشد و گفته ای 
که مطرح کرده راهی برای بازگشت برای او نگذاشته باشد. در یک کالم فرد باید بداند چه می خواهد 

ید و اول اندیشه کند بعد گفت وگو. بگو

3_ چیدمان درست افکار و اندیشه ها: قدرت بر اینکه اندیشه هایش را با نظم و ترتیب مشخیص 
بیان کند و به موقع آهنا را به مهدیگر ربط دهد و از تداخل و مشّوش کردن افکار خود جلوگیری کند 

تا اینکه افکارش دالییل قوی برای او و به نفع او باشند.

4_ داشتن علم: چه بسا گفت وگوکننده ای بر حق باشد، ویل به دلیل نداشتخ علم کایف در مناقشه، 
آن حق را ضایع کند و نتواند حجت خود را اثبات مناید؛ پس انساین که علم ندارد نباید وارد مناظره 
یرا به سبب نداشتخ علم و بصیرت کایف حق را خوار می کند  و مناقشه شود حیت اگر حق با او باشد؛ ز

یا حرف ناحق طرف مقابل خود را قبول می کند.

5_ دارا بودن فهم و هوش: برای درک صحیح دالیل و حجت های طرف مقابل خود، شناخت 
ه باطل است فرد گفت وگوکننده باید  ه حق است و رد کردن آحنچ ضعف و قوت آن، و قبول کردن آحنچ

فهمی قوی و قوه ادراک و تعقیل باال داشته باشد.

6_ داشتن اخالص: هدف شخص از گفت وگو، باید جست وجوی حق و رساندن آن به دیگران 
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باشد و ازمهیخ رو در صورت پیروزی در مناظره، نباید موجب ناراحیت و اندوه طرف مقابل شود؛ 
یش. به عبارت دیگر باید متام هدفش کشف حق باشد نه نشان دادن خو

از  پیروزی در مناظره،  از  بعد  یا حیت  گفت وگو  تواضع هنگام  بودن و داشتخ  فروتن  7_ فروتنی: 
است. گفت وگوکننده  نیک  صفات  ین  بارزتر

ویژگی های منفی یک مناظره
امروزه بسیاری از مناظره ها و گفت وگوها و حیت آهنایی که بیخ مسلمانان شکل می گیرد و در شبکه های 
یژگی های منیف و خطاهای  یوین ماهواره ای فراوان به چشم می خورد، پر است از ناهنجاری ها و و یز تلو

یر: فراوان مانند موارد ز
1. برخی از مناظره کنندگان چنان می پندارند که انگار در جنگیل هستند که حیوانات وحیش مانند 
گرگ در آن زندگی می کنند و اگر گرگ خو نباشند، طعمه گرگ های دیگر خواهند شد و پیروزی را در 
یق باال بردن صدا هنگام گفت وگو منی بینند. این در حایل است که خداوند متعال  مناظره جز از طر
ین  یاد مزن( چراکه زشت تر ِمیِر؛ از صدای خود بکاه )و فر َ َصْوُت الْ

َ
ْصَواِت ل

َ
َر ال

َ
ْنک

َ
می فرماید: »ِإّنَ أ

صداها، صدای خران است« )لقمان، 19(.
کالم او؛ برخی وقیت  یدن وسط  کالم طرف خود به وسیله پر کردن  کردن مداوم و قطع  2. صحبت 
یند و اجازه صحبت کردن به خصم خود  صحبت شروع شد با شور و تایب وصف نشدین سخن می گو
را منی دهند تا اینکه وقت به پایان برسد و خود را پیروز ببینند یا حیت اگر طرفشان صحبت بکند با 
یدن های متناوب و یپ در یپ در کالم او می کوشند او را مشّوش کنند و با این ترفند خود را پیروز  پر

نشان دهند.
3. رد صحبت های طرف مقابل با گفتخ کلمات و مجالیت مانند: این کفر است، این فسق است، 
این بدعت است، این با نصوص شرعی تناقض دارد، این خالف شرع است، و تالش برای اقناع 
و عقب نشیین طرف مقابل با عبارایت بزرگ و هول انگیز. گاه طرف مقابل هم با شنیدن این مجله ها، 
با خود فکر می کند شاید این چنیخ باشد و عقب نشیین می کند. هرچند شکی نیست که بیان قول 
کفر، و فسق و خالف شرع جایز نیست و حرام است، اما باید با دالیل قوی ثابت  بدعت، قول 
شود که این قول یا کالم طرف مقابل گمراهی و فسق است و ِصرف گفتخ فایده ای ندارد و منی تواند 
 

َّ
که »ال کند. چنیخ مجله هایی مصداق این آیه قرآن است  اثبات کننده چیزی باشد یا چیزی را رد 

کند، و نه گرسنگی را باز دارد« )الغاشیه، 7(.  ُیْغیِن ِمن ُجوٍع؛ نه فربه 
َ

ُیْسِمُن َوال
4. خطاب قرار دادن طرف مقابل خود با واژه های نادرست؛ برخی هنگامی که سخین برخالف میل 
یش از طرف مقابل می شنوند و از جواب دادن به آن یا آوردن دلیل عاجز می مانند، شروع می کنند  خو



ســـال اول، مشـــاره اول
پاییز و زمستان 1393

73

به وصف شخص و خطاب قرار دادن او با الفاظی مهچون تو جاهل هسیت، تو نادان هسیت، تو امیان 
ضعییف داری و... . در گفت وگو باید از به کاربردن این مجله ها به دلیل آنکه هتمت به شخص مقابل 

است و او را برآشفته می کند و نیز خارج از موضوع حبث است، خودداری کرد.

آداب گفت وگوی صحیح
که  1_ نّیت پاک و صحیح: نّیت تأثیر بسیاری در اعمال افراد دارد. به دلیل مهیخ تأثیر است 
کید می منودند و آن را شرط قبویل  پیامبر اکرم)ص( مهیشه بر خالص کردن نّیت در اعمال و گفتار تأ
طاعات نزد خداوند بیان می کردند. ایشان می فرمودند: »هر کس بر پایه نّیتش عمل می کند« )کلیین، 
ام می دهد، هر نّییت در دل دارد با توجه به آن پاداش  1388ق، 2/ 84(؛ یعین هر کس هر عمیل احنج
کیدهای پیامبر عظمی الشأن اسالم درباره نّیت این فرموده است  یا جزا خواهد دید. منونه دیگری از تأ
که »مهانا اعمال بستگی به نّیت آهنا دارد، و هر کیس که هر چه قصد منوده، مهان برای اوست، پس 
کیس که برای به دست آوردن دنیا هجرت کند، یا به خاطر به دست آوردن زین برای ازدواج با او، پس 
هجرت او به سوی مهان چیزی است که بدان نّیت کرده و قصدش را داشته است« )نوری، 1408ق، 
اری، 1422ق، حدیث1(. مهچنیخ کیس که در کردار یا گفتار خود نّیت ناخالیص داشته  1/ 90؛ حبخ
باشد و برعکس آن جلوه کند، منافق به مشار می آید. پیامبر)ص( چنیخ فردی را به خویب وصف کرده 
لف کند،  ید، دروغ است، وقیت وعده دهد، تخ است: »نشانه منافق سه چیز است: وقیت سخن بگو

اری، 1422ق، حدیث 33(.  وقیت امیخ قرار گیرد، خیانت کند« )کلیین، 1388ق، 1/ 63؛ حبخ
گفت وگو نباید باال بردن درجات شخیص و نشان دادن شخصیت خود به دیگران و  مقصود از 
شناساندن خود به آهنا باشد، بلکه باید نّیت رسیدن به حیق باشد که به دنبال آن می گردند و بدان 
گاه است و می داند که چه شخیص با چه نّییت  خاطر گفت وگو می کنند. البته خداوند خود از دل ها آ
گفت وگو می کند؛ برای نفس خود یا برای یپ بردن به حقیقت! پس ممکن است صحیح نزد طرف 
مقابل تو باشد و خطا نزد تو یا برعکس، یا نزد تو بیشتر حق باشد و نزد خصم تو کمتر یا برعکس؛ پس 
فرد مسلمان باید با نّیت صحیح به دنبال کشف حق و حقیقت باشد )ابونعمی، 1409ق، 9/ 118(. 
یژه ماهواره ای مشاهده می شود این است که فرد از مهان بدو  ازی و به و ه امروز در شبکه های حمج آحنچ
اطبان خود را بر اینکه او حق است،  ورود به حبث با نّیت اینکه حرف خود را به کریس بنشاند و حمخ
یب کند و با با نّیت ناپاک در باطن و منافق گونه، خود  ر اقناع کند، می کوشد طرف مقابل خود را تخ

یند. را حق جلوه دهد، هرچند سخنان ظاهر او چیز دیگری را بگو

یدن هنگام  2_ داشتن فروتنی و تواضع در کالم: یکی از آداب پسندیده در گفت وگو، فروتین ورز
حبث و جدل و دوری از کبر و غرور است؛ برخی مردم هنگام روبه رو شدن در مناظره ها و گفت وگوها 
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یژه با  برای به کریس نشاندن کالم خود، شروع می کنند به مسخره کردن طرف مقابل به هر حنوی به و
حرکات چشم و ابرو و نگاه کردن ُسخره آمیز. این گونه حرکات و رفتارها از کبر و غرور فرد سرچشمه 
می گیرد. پیامبر اکرم )ص( می فرماید: »کبر یعین انکار حق، و تقیر منودن دیگران« )نیشابوری، یب تا، 
ه من می گومی، من،  کبر، به کار بردن کلمایت مانند: آحنچ حدیث 147(؛ مهچنیخ یکی از موارد غرور و 
پیش من، و به طور کیل واژه هایی که انانیت فرد را نشان می دهد است. منونه این انانیت در ماجرای 
َنا َخْیٌر ِمْنُه 

َ
سجده نکردن شیطان بر حضرت آدم)ع( به چشم می خورد؛ آن زمان که شیطان گفت: »أ

یده ای« )األعراف، 12(. این گفته  ْقَتیِن ِمْن َناٍر؛ من از او هبترم، که مرا از آتش و او را از خاک آفر
َ
َخل

کبر و غرور در کالم قارون  کبر، غرور و خودبیین او برمی خاست. منونه دیگری از  شیطان از انانیت، 
ٍم ِعْنِدی؛ این مال و ثروت فراوان به علم و تدبیر 

ْ
 ِعل

َ
وِتیُتُه َعیل

ُ
ا أ َ َّ

گفت: »ِإن که  ا  آمده است آحنج
کبر و غرور و ناسپایس قارون را نشان می دهد.  خودم به من داده شد« )القصص، 78(. این آیه 
رَ  

َ
نک

َ
دکتر وهبة الزحییل در موضوع تواضع در گفتار در بیان تفسیر آیه »َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإّنَ أ

ید: »بلندی صدا نشان از تکبر و غرور شخص است  ِمیِر« )لقمان، 19( می گو َ َصْوُت الْ
َ
ْصَواِت ل

َ ْ
ال

و موجب آزردگی خاطر دیگران است، و صدای معتدل و متواضع و آرام دلیل فروتین و تواضع متکلم و 
سبب باال رفتخ درک کالم او توسط دیگران می شود« )زحییل، 1422ق، 3/ 2027(. به مهیخ خاطر 
بود که لقمان به فرزند خود سفارش منود که در زندگی هنگام صحبت و گفت وگو با دیگران، با صدایی 

ید )شیباین، 1413ق، 4/ 200(. آرام و سرشار از تواضع سخن گو

3_ شنیدن و خوب گوش دادن: در عصر ما که عصر ارتباطات نام گرفته، گوش کردن از مهیشه 
مهم تر شده است. گوش دادن در نقش یک سخنران بسیار مهم است، این راهی است که بیشتر 
ید.  یون، رادیو، مکامله ها و سخنراین ها به دست می آور یز یق آن از تلو ایده ها و اطالعات خود را از طر
واهید فهمید و ممکن است برداشت غلط خود را به دیگران  ید حنخ ه می شنو اگر خوب گوش نکنید، آحنچ

هم منتقل کنید.
یرا مهه   گوش دادن به کالم دیگری هنگام گفت وگو از فنوین است که کمتر کیس بدان توجه می کند؛ ز
عادت دارند بیشتر حرف بزنند تا اینکه به حرف ها گوش فرا دهند. امروزه اگر با دقت به مناظره هایی 
یوین برگزار می شود نگاه کنید می توانید ببینید که فرد هنگام صحبت شخص  یز که در شبکه های تلو
مقابلش، اصاًل به کالم او توجهی منی کند و با حرکایت تالش می کند کالم او را به پایان برساند و برای 
ْر  یبا ما را راهنمایی می فرماید: »َفَبِشّ متام شدن کالم وی حلظه مشاری می کند. خداوند دراین باره چه ز
وا 

ُ
ول

ُ
ولِئَک ُهْم أ

ُ
ذیَن َهداُهُم اهلَلُّ َو أ

َّ
ولِئَک ال

ُ
ْحَسَنُه أ

َ
ِبُعوَن أ  َفَیَتّ

َ
َقْول

ْ
ذیَن َیْسَتِمُعوَن ال

َّ
ِعَباِد ال

ین آن را پیروی  گوش فرا می دهند و هبتر که به سخن  باِب؛ پس بشارت ده با آن بندگان من 
ْ
ل

َ ْ
ال

می کنند، اینانند که خدا هدایتشان منوده و اینانند مهان خردمندان« )الزمر، 17 و 18(. پس هنگام 
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گفت وگو با دیگری باید سراپا گوش شومی و با دقت سخنان طرف مقابل خود را بشنومی؛ شاید آن 
یت دالیل ما و به نفع ما باشد. اخالق پیامبر)ص(  که او بیان می کند کالمی برای تقو حرف هایی 
گفتخ با مشرکان نیز با آرامش به سخنان  نیز در برابر مردم این گونه بود. ایشان حیت هنگام سخن 
که مشرکان  گوش دادن هم نبود، به طوری  گوش می داد، درحایل که حرف هایشان مستحق  آنان 
گوش دادن به حرفایشان به متسخر می گرفتند. قرآن دراین باره می فرماید:  پیامبر)ص( را به خاطر 

ُمْؤِمِنینَ 
ْ
ُیْؤِمُن ِلل ـِه َو

َّ
ْم ُیْؤِمُن ِبالل

ُ
ک

َّ
ُن َخْیرٍ  ل

ُ
ذ

ُ
 أ

ْ
ٌن ُقل

ُ
ذ

ُ
وَن ُهَو أ

ُ
َیُقول یِبَّ َو وَن الّنَ

ُ
ِذیَن ُیْؤذ

َّ
ُم ال »َوِمْنُ

ِلمٌی؛ در میان منافقان کساین 
َ
اٌب أ

َ
ْم َعذ ُ ـِه لَ

َّ
 الل

َ
وَن رَ ُسول

ُ
ِذیَن ُیْؤذ

َّ
ْم َوال

ُ
ِذیَن آَمُنوا ِمنک

َّ
ل

ّ
ٌة ِل َورَ مْحَ

یند: او سراپاگوش است )و راست و دروغ را می شنود و مهه چیز  هستند که پیغمبر را می آزارند و می گو
را باور می کند(. بگو: )او در هنایت لطف و حمّبت به سخنان خوب و بد مشا گوش فرا می دهد، ویل 
به سخن خوب عمل می کند و سخن بد را نادیده می گیرد و بدان عمل منی کند، و این( سراپا گوش 
بودن او به نفع مشا است. او به خدا امیان دارد )و مهه فرموده های او را تصدیق می کند( و به مؤمنان 
یند باور می کند، چون معتقد به اخالص ایشان است( و او برای کساین که  امیان دارد )و هرچه بگو
یرا ایشان را به راستای خداشنایس آورده است و راه هبشت  از مشا که امیان آورده اند رمحت است )ز

را بدانان منوده است(. کساین که فرستاده خدا را می آزارند، عذاب دردناکی دارند« )التوبة، 61(.
حکایت دیگر از گوش دادن پیامبر اکرم)ص( به صحبت های مشرکان به گفت وگوی ایشان با عتبه 
بن ربیعه مربوط می شود. عتیبه یکی از مشرکان قریش بود که برای دست کشیدن پیامبر)ص( از 
دین اسالم و دعوت مردم به آن با ایشان وارد صحبت شد. پیامبر)ص( هنگام سخن گفتخ عتیبه، 
رشته کالم او را پاره نکردند و تا پایان به صحبت هایش گوش دادند، آن گاه از عتیبه پرسیدند: »ای 
ابو ولید! آیا سخنانت متام شد؟ گفت: آری، آن گاه پیامبر صیل اهلل علیه و آله و سلم شروع به خواندن 

آیایت از قرآن می کند« )غلوش، 1424ق، 357(. 
گوش می کنمی، سخناین را  که به صحبت اشخایص با طرز تفکر متفاوت با خودمان  در مواردی 
ینده یا رد متام  گو ادله فکری با  الفمی. در چنیخ حالیت، متایل طبیعی ما حمج که با آهنا حمخ می شنومی 
ینده نه برای خود  گفته های اوست، اما هیچ کدام از این عکس العمل ها مناسب نیست، نه برای گو
ما، در هر دو صورت هر احتمایل را برای یادگیری یا ترغیب به آن از دست می دهمی، اما این پرسش 
ید موافق باشید؟ اصاًل چنیخ  مطرح می شود که آیا این به معنای آن است که باید با هر چه می شنو
نیست، بلکه معنای آن چنیخ است که باید ابتدا به متام صحبت فرد گوش دهید، سپس به قضاوت 
هنایی دست زنید، بکوشید دیدگاه های آهنا را بفهمید و درک کنید، به عقاید آهنا گوش کنید، شواهد 
ید.  یایب کنید، سپس قضاوت ذهین خود را بساز لشان را ارز و مدارکشان را حمک زنید و شیوه استدال
الف هرایس داشته باشید و اگر  یه های حمخ ید، نباید از گوش دادن به نظر اگر به عقاید خود اطمینان دار
مطمئخ نیستید، خود دلییل است بر گوش دادن دقیق. این نکته را هم در نظر داشته باشید که یک 
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ذهن بسته، ذهن خایل است )لوکاس، 1381، 91(. در یک کالم باید گفت که گوش دادن کامل به 
سخنان حریف نشانه احترام گذاشتخ ما به او و مانع خشم و عصبانیت اوست.

این را هم بدانمی که بیشتر مدیران درجه یک، سیاستمداران موفق، و معلمان باهوش، شنوندگاین 
ام می دهند براساس جذب اطالعات کالمی ای است  بسیار عایل هستند. بیشتر کارهایی که آهنا احنج

یافت می کنند. که در

که می دانمی، یکی از اهداف مناظره روشنگری و حق گرایی است.  4_ داشتن انصاف: مهان طور 
هدف از مناظره نیکو، دعوت به حق و حقیقت و درسیت است. حال اگر مناظره به خصومت و 
دمشن ستیزی طرف حق تبدیل شود، آثار سویئ به دنبال خواهد داشت. گفت وگوی خشمگینانه و 
از سر کینه و دمشین نه تهنا دو طرف را به حقیقت منی رساند، بلکه آهنا را به عداوت و کینه می کشاند.
انسان مهیشه باید دنبال حق باشد؛ حال اگر آن حق بر زبان فاسق یا کافری جاری شود، باید آن را 
ازی و رسانه ها برای نشان دادن حق و پیدا کردن آن تالش  بپذیرد، اما امروزه کساین که در فضای حمج
می کنند، زماین که حق را در طرف دیگری مشاهده می منایند، به راحیت درصدد کتمان آن برمی آیند 
و حاضر نیستند آن را قبول کنند. این در حایل است که در اسالم، بارها پذیرش حق حیت اگر نزد 
دیگری باشد، سفارش شده است؛ مهچنان که حضرت عیل)ع( می فرماید: »حمکت و علم گمشده 
مؤمن است، آن را جست وجو کنید حیت اگر نزد مشرک یا منافق باشد« )هنج البالغة، حمکت 80(. 
ایشان خطاب به مالک اشتر می فرماید: »نسبت به خدا و بندگانش انصاف را از دست مده و نسبت 
یر دستانت انصاف داشته باش که اگر انصاف، پیشه خود نسازى سمت  به اطرافیان و خانواده و ز
کرده اى و کیس که به بندگان خدا سمت کند خدا دمشن اوست و کیس که خدا دمشن او باشد دلیلش 
را باطل می سازد ]عذرش را منی پذیرد[ و چنیخ شخیص با خدا در جنگ است مگر آنکه دست از 
ا  َ هّیُ

َ
سمت بردارد و توبه کند« )هنجالبالغة، نامه 53(. خداوند نیز دراین باره در قرآن می فرماید: »َیا أ

وا 
ُ
وا اْعِدل

ُ
 َتْعِدل

َّ
ال

َ
 أ

َ
ْم َشَنآُن َقْوٍم َعیل

ُ
ک رِ َمّنَ  َیحجْ

َ
ِقْسِط َوال

ْ
ـِه ُشَهَداَء ِبال

َّ
اِمینَ ِلل ُکوُنوا َقّوَ ِذیَن آَمُنوا 

َّ
ال

که این روش، به تقوا  کنید  ْقَوى؛ با دوست و دمشن خود به عدل و انصاف عمل  ْقرَ ُب ِللّتَ
َ
ُهَو أ

نزدیک تر است« )املائدة، 8(؛ پس اعتراف به اینکه حق با کیس دیگر است و من خطا و اشتباه کردم، 
هیچ وقت کسر شأن نبوده است و از ارزش های فرد چیزی منی کاهد، بلکه دلیل بر شجاعت و قوت 

نفس اوست و منزلت فرد را نزد مردم باال می برد.

کردن و  گرو ُخرد  گفت وگو در  5_ احترام گذاشتن به شخص مقابل: پیروزی در یک مناظره و 
تقیر و یب احترامی شخص مقابل نیست، بلکه این افعال نشانه ضعف و شکست شخص است. 
گفت وگوهای پیروان مذاهب اسالمی در شبکه های ماهواره ای این  با اندکی تأمل در مناظره ها و 
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کردن شخصیت  که بیشتر آهنا به جای حبث علمی، به یب احترامی و ُخرد  موضوع روشن می شود 
ییق برای اثبات بر حق بودن خود چنگ می زنند. تخ آبروی برادر مسلمان خود به هر طر دیگری و رحیخ
ْحَسَن 

َ
وا ِبأ ٍة َفَحّیُ یُت ِبَتِحّیَ ا ُحِیّ

َ
ِإذ خداوند در قرآن درباره احترام گذاشتخ به یکدیگر می فرماید: »َو

وَها؛ هرگاه مشا را تّیت و سالمی گفتند، مشا نیز باید به تّیت و سالمی هبتر از آن یا مانند 
ُ

ْو رُ ّد
َ
ا أ ِمْنَ

ین کننده و فحش  آن پاسخ دهید« )النساء، 86(. پیامبر)ص( نیز فرموده اند: »مؤمن، طعنه زن و نفر
که  کیس است  ین مشا،  »هبتر و  )ترمذی، 1998م، 3/ 418، حدیث 1977(  ناسزاگو نیست«  و 

اری، 1422ق، حدیث 3559(. یباتر و هبتر باشد« )حبخ اخالقش ز

6_ باال نبردن صدا هنگام سخن گفتن و رعایت اعتدال صدا هنگام بیان کالم: باال بردن 
صدا هنگام سخن گفتخ هیچ وقت از نشانه های داشتخ دلیل قاطع یا پیروزی در مناظره نبوده است 
واهد بود. انسان هر چه با آرامش و طمأنینه صحبت کند و روی نفس سرکش خود دراین باره  و حنخ
ین چیزها مانند صدف و  پا بهند، آن وقت پیروز حقییق خواهد بود. یادمان باشد مهیشه ارزمشندتر
یا و گنج ها در اعماق زمیخ هستند، با اینکه در مرتبه پاییخ تری نسبت به دیگران  ید در اعماق در مروار

هستند، اما مهیشه ارزمشند هستند.
َقْوِل 

ْ
وِء ِمَن ال ْهرَ  ِبالّسُ َ ج

ْ
ـُه ال

َّ
 ُیِحّبُ الل

َّ
یبا می فرماید: »ال  خداوند در نکوهش باال بردن صدا چه ز

یًعا َعِلیًما؛ خدا دوست منی دارد که کیس به گفتار زشت )به عیب خلق(  ـُه َسِ
َّ
 َمن ُظِلَم َوَکاَن الل

َّ
ِإال

صدا بلند کند مگر آنکه ظلمی به او رسیده باشد، مهانا که خدا شنوا و داناست« )النساء، 148(؛ 
کنید« )البقرة،  م 

ّ
اِس ُحْسًنا؛ و به زبان خوش با مردم تکل وا ِللّنَ

ُ
مهچنیخ خداوند می فرماید: »َوُقول

ْحَسُن؛ و به بندگامن بگو: سخین را که نیکوتر 
َ
یِت ِهَی أ

َّ
وا ال

ُ
ِعَباِدی َیُقول

ّ
83( و نیز می فرماید: »َوُقل ِل

که با آهنا  یند« )اإلسراء، 53(. حیت خداوند در مورد غیرمسلمانان نیز سفارش می کند  است، بگو
که در حال مناظره هستند  که امروز در رسانه هایی  یید؛ سخن احسین  کالم احسن سخن بگو با 
نه تهنا با غیرمسلمانان، بلکه با هم دینان و هم کیشان خود نیز دیده منی شود، حال آنکه خداوند 
ـِه؛ کساین که غیر خدا را می خوانند دشنام ندهید« 

َّ
ِذیَن َیْدُعوَن ِمن ُدوِن الل

َّ
وا ال  َتُسّبُ

َ
می فرماید: »َوال

یبا به پسرش سفارش می مناید: »َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإّنَ  )األنعام، 108(. لقمان حکمی نیز چه ز
ین صداها صوت االغ  یاد بلند( که زشت تر ِمیِر؛ و سخن آرام گو )نه با فر َ َصْوُت الْ

َ
ْصَواِت ل

َ ْ
رَ  ال

َ
نک

َ
أ

است« )لقمان، 19(. سخناین که از پیامبر اکرم)ص( در ستایش صداى آهسته و نکوهش صداى 
لیس، 1403ق، 77/ 82؛ موسوی مخیین، 1370، 11/ 88(. بلند آمده فراوان است )ر.ک: حمج

ترفندهای برخی شبکه های تلویزیونی ماهواره ای اسالمی برای اثبات حقانیت مذهب 
خود
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یوین که به نام اسالم در حال فعالیت هستند و اصحاب رسانه  یز برخی از شبکه های ماهواره ای تلو
و حیت بسیاری عوام الناس نیز با آهنا آشنایی دارند، برای جلب افکار عمومی به خود و اثبات بر حق 
بودن اندیشه و افکار مذهب خود، به جای گفت وگو و جدال احسن به برخی ترفندهای ناجوامنردانه 

و کذب روی می آورند که در ادامه به آهنا اشاره شده است:

1_ دادن آدرس غلط هنگام ارجاع به یک منبع دینی
که در رسانه های ماهواره ای، شخص بعد از اینکه عرصه را بر  بسیاری مواقع پیش آمده است 
کاذب  کایف برای اثبات ادعاهای خود، تنگ می بیند، به حیله های  خود به دلیل نداشتخ دالیل 
روی می آورد و با گفتخ اینکه این حرف ناحق و خالف حق در کتب مذهب شخص مقابل آمده 
)درحایل که نیامده( و دادن آدرس غیرصحیح و دروغ، می کوشند ذهن عموم مردم را منحرف و آهنا 

را فریب دهند.

2_ قیچی کردن قسمتی از آیه یا حدیث به نفع خود و مصادره به مطلوب به نفع خویش
یش، حدیث یا آیه ای را، اول یا آخر  این هم مهواره از روش هایی است که برای اثبات مدعای خو
یبند و با این  یق ذهن پاک و ساده بسیاری از مردم را می فر آن را به نفع خود قیچی کرده و از این طر

روش ناجوامنردانه و ناعادالنه می کوشند گفته های خود را اثبات کنند.

3_ دروغ گفتن هنگام بیان مطلبی برای اثبات کالم خود
ید این مطلب یا حدیث مثاًل  برای اثبات اینکه فالن عقیده و نظر را طرف مقابل قبول ندارد، می گو
در مذهب مشا در فالن کتاب آمده و نقل شده است، درحایل که اگر در منابع آن مذهب یا شخص 
 برای رد کردن آن بوده است و نه صحت گذاشتخ بر آن، و مهان طور که مهه 

ً
هم آمده، نقل آن صرفا

 با دالیل آن را رد کرد؛ پس عده ای با 
ً
می دانند برای رّد یک مطلیب باید اول آن مطلب را نقل و بعدا

یب آهنا، خود را پیروز نشان دهند. این شیوه می کوشند ذهن مردم را منحرف سازند و با فر

4_ تهمت زدن به شخص مقابل برای جلوه دادن ناحق بودن او
خود  اثبات  برای  قطعی  دالیل  آوردن  از  اینکه  از  پس  شخیص  که  شده  مشاهده  موارد  برخی 
تلیف  گفته هایش عاجز مانده، مناظره را به نفع خود به سوی دیگری پیش برده و با اهتام های حمخ و 
ریب شخصیت طرف مقابل دست زده است. مهچون هتمت اخالیق، هتمت سرقت، و...، به تخ
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نتیجه:
یر به دست می آید: ه گفته شد نتایج ز موع آحنچ از حمج

ینه گفت وگو و جدال احسن است.  1_ در فرهنگ و ارتباطات دیین برای حل اختالفات، اولیخ گز
کردن  ین شیوه برای دعوت به اسالم، بیدار  که می تواند هبتر گفت وگو از آن رو مهم مشرده می شود 
تخ  کردن جنگ و رحیخ گاهان در داخل دین و حل مسائل اجهتادی اختالیف باشد و از به پا  ناآ

کند. خون های بسیاری جلوگیری 
2_ در مطالعات فرهنگی دین اسالم، گفت وگو، مناظره یا جدال احسن نوعی فّن است که آداب و 
قوانیخ خاص خود را دارد و هر فرد قبل از ورود به آن، باید آن آداب و قوانیخ را بداند، مانند مشخص 
کردن موضوع مورد حبث، حبث درباره اصل نزاع قبل از مطرح کردن فروع آن و مشخص کردن مراجعی 

برای رجوع به آهنا هنگام اختالف در گفت وگوها.
یح، داشتخ قاطعیت، هدیف مشخص، دارا بودن  3_ مناظره کننده باید با سخن گفتخ واضح و صر

ادله کند تا گفت وگو به نتیجه برسد. هوش و فهم عمیق، اخالص و فروتین با طرف خود حمج
یدن و قطع کردن یب مورد  4_ باال بردن صدا هنگام مناظره، استفاده از واژه های یب ربط و مذموم، پر
یژگی های منیف  سخن طرف مقابل، کفر و بدعت دانستخ و مردود مشردن سخنان طرف گفت وگو، از و
و نکوهیده ای است که دین اسالم، آن را از عوامیل برمشرده است که سخن میان دو تن یا گروه را به 

یب نتیجه ماندن و حیت جنگ سوق می دهد.
5_ جدایل أحسن مشرده می شود که با نیت خالص، فروتین در کالم و داشتخ عفت کالم، داشتخ 
هنر خوب شنیدن و خوب گوش دادن، داشتخ انصاف، نگه داشتخ احترام مهدیگر، رعایت اعتدال 

در سخن گفتخ مهراه باشد.
یوین ماهواره ای ابزاری است قوی برای تبلیغ دین، و این مهم زماین تقق پیدا  یز 6_ رسانه های تلو
می کند که رسانه های اسالمی چه در درون و چه در برون خود، به آداب و چهارچویب که خداوند و 

پیامبر اکرم)ص( تعییخ کرده اند و نیز به فقه رسانه و آداب آن پایبند باشند.
که به نام اسالم تأسیس شده اند اما هدفشان از مناظره و  یوین ماهواره ای  یز 7_ شبکه های تلو
، افترا، باطل جلوه دادن دیگران چه در داخل اسالم و چه در خارج از اسالم   توهیخ

ً
گفت وگو صرفا

باشد، رسانه های بیگانه و دست پرورده دمشنان اسالم هستند و هیچ وقت منعکس کننده معارف 
اسالمی به مشار منی آیند.

یوین ماهواره ای اسالمی با رعایت چهارچویب که شرع در اسالم تعییخ کرده،  یز 8_ اگر شبکه های تلو
به حبث علمی و گفت وگو دست زنند، نه تهنا عامیل برای کم کردن اختالف بیخ مسلمانان، بلکه 

رسانه ای خواهند بود که می تواند بلندگو و پرچم اسالم نسبت به جهان خارج باشد.
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