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یکی  مسائل،  تبیین  و  مباحثه  گفتن،  سخن  توان  چکیده: 
خوب  سخنرانی  با  می باشد.  سازمان  رهبری  در  مهم  امور  از 
در تبیین برنامه ها و مشکالت و راه حل های موفق، نیروها را 
در  را  محبت  و  دوستی  و  ساخته  مرتفع  را  کدورت ها  دلگرم، 
کارکنان بوجود می آورند. در سازمان ها بسیار دیده شده  بین 
کرات نمی شود  گفتگوها نه تنها باعث پیشرفتی در مذا است، 
بلکه طرفین در عقاید باطل خویش راسخ و استوارتر می شوند.

و  طلبی  تفوق  و  جویی  بــرتــری  مــجــادلــه،  و  بحث  از  هــدف 
کالم  شرمنده ساختن طرف مقابل نیست، بلکه هدف، تأثیر 
و نفوذ سخن در اعماق روح طرف است، و بهترین راه برای 
یا  احسن  جدال  است.  قرآنی  شیوه ی  هدف  این  به  رسیدن 
محمود، مناظره ای برای اثبات حق و نفی باطل، و ثمره ی 
ع  آن رشد و هدایت است. در این مقاله سعی بر آن است موضو
جدال احسن در مباحثات و مناظرات سازمانی بر طبق آیات 

قرآنی و روایات بررسی شود.

کلیدواژهها: جدال احسن، مناظره، مباحثه، سازمان، جدال 
نیکو.
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مقدمه.  

کوشش دو یا چند واحد اجتماعی پیچیده برای تأثیر متقابـل روی اندیشـه هـای 

گفتگـو می نامنـد. اّمـا ایـن  یکدیگـر جهـت رسـیدن بـه نظـری مشـترک در سـازمان را 

تعریـف در واقعیـت بـا پیچیدگی هایـی همراه اسـت.

کـردن افـراد در سـازمان در هـر سـطحی باشـد مهـم اسـت، اّمـا وقتی  ع صحبـت  نـو

مضاعـف  آن  تأثیرگـذاری  و  اهمّیـت  باشـد  همـراه  مجادلـه  و  جـدال  بـا  زدن  حـرف 

یـک  وحـدت  هویـت  و  فرهنـگ  بـرای  زیانبـاری  تبعـات  می توانـد  گاهـی  و  می شـود 

باشـد. سـازمان داشـته 

مباحثه، از ریشه ی بحث به معنای جستجو نمودن، تعامل اشخاص و افکاری 

گاهـی بـه  کـه بـه دنبـال یافتـن حقیقـت هسـتند. این گونـه مباحثـه در سـازمان  اسـت 

کشـیده می شـود؛ ولـی حتـی در ایـن صـورت، بحـث بـر سـرحقیقت و بـه  مشـاجره نیـز 

انگیـزه ای حقیقت جویـی انجـام می شـود و هیچ گونـه غـرض شـخصی و انگیزه هـای 

خودخواهانـه در آن وجـود ندارد.

بـه  بـه قصـد غلبـه و چیرگـی و  نـزاع  کـه ذات و مؤلفـه جـدل، نوعـی  آنجایـي  از 

دایـره ی  در  نمی توانـد  می باشـد  نظـرش  و  رأی  از  شـخص  کـردن  منصـرف  نیـت 

که امکان خروج از مبادی آداب  گفت وگوهای معمولی و عادی باشـد. از این روسـت 
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گفتارهـای پسـندیده و نیـک در آن بسـیار وجـود دارد. و رفتارهـا و 

منطقـی  بحث هـای  و  گفتگـو  از  کریـم  قـرآن  و  نیسـت  مذمـوم  مطلقـًا  مجادلـه، 

کـه سـرکوبگرانه و همراه با  نهـی نکـرده، بلکـه بحـث و جدالـی مذموم و ناپسـند اسـت 

فریـاد و جنجـال و خشـونت باشـد و سـرانجام بـه هتک حرمت و ریختـن آبروی مردم 

کـه هـدف از بحـث و مجادلـه  گرنـه در صورتـی  بی طـرف و بی گنـاه منتهـی شـود، و 

برتری جویـی نباشـد بهتریـن راه بـرای روشـن شـدن حقایـق خواهـد بـود.

ح می فرمایـد: تعبیـر  خداونـد متعـال بهتریـن شـیوه ی مناظـره بـا سـایران را مطـر

و  صحیـح  روش هـای  همـه  آیـه  ایـن  در   )۴۶ )العنکبـوت،  ْحَسـن < 
َ
أ ِهـَي  تـي 

َ
>ِباّل

و  گفتـار  احتـرام، فصاحـت در  بـا  الفـاظ مؤدبانـه و همـراه  از  اعـم  مناسـب مباحثـه، 

کلی »جدال احسـن« را در بر می گیرد. زیرا هدف از مناظره  محتوای سـخن و به طور 

کرسـی نشـاندن سـخن  و مباحثـه برتـری جویـی، تحقیـر طـرف مقابـل، جـدال و بـه 

نمی شـود.  حاصـل  فکـری  پیش رفـت  هرگـز  صـورت،  ایـن  در  زیـرا  نیسـت،  خویـش 

کالم و نفـوذ سـخن در اعمـاق روح دیگـری اسـت. هـدف از مناظـره تأثیـر 

در سـوره ی نحـل نیـز خداونـد بـه پیامبـر دسـتور می دهد که در مقـام دعوت مردم 

بـه وسـیله ی تحریـک  بـه وسـیله ی حکمـت؛ دوم  اّول  کنـد:  از سـه روش اسـتفاده 

احساسـات آنهـا در موعظـه و سـوم اسـتفاده از مقّدمـات جدلـی، آن هـم بـه صـورت 

ـَك  َرّبِ َسـبیِل  ِإلـی  >اْدُع  نشـود.  جریحـه دار  مقابـل  طـرف  احساسـات  کـه  زیبایـی 

ْعَلـُم ِبَمـْن 
َ
ـَك ُهـَو أ ْحَسـُن ِإّنَ َرّبَ

َ
تـي ِهـَي أ

َ
ِباْلِحْکَمـِة َو اْلَمْوِعَظـِة اْلَحَسـَنِة َو جاِدْلُهـْم ِباّل

ْعَلـُم ِباْلُمْهَتدیـَن< )النحـل، ۱۲۵(.
َ
أ  َعـْن َسـبیِلِه َو ُهـَو 

َ
َضـّل

که علم مدیریت در قلمروی فلسـفه قرار داشـت  از دوران قبل از انقالب صنعتی، 
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و پـس از آن نیـز، ظهـور مدیریـت علمـی توسـط »فردریـک تیلور« تـا دیدگاه های نوین 

مدیریـت، از جملـه رویکردهـای اقتضایـی و سیسـتمی بـوده و هیچ یـک از درجـه ی 

کامل برخوردار  بهره وری و پویایی الزم جهت حل مشـکالت جوامع انسـانی، به طور 

نبوده انـد، علـت ایـن امـر را می تـوان در بی توجهـی ایـن مکاتـب بـه اهمّیـت اصـول 

اخالقـی و معنویـات در زندگی انسـان دانسـت.

مدیریت اسـالمی از قرآن نشـأت گرفته و منطبق با احکام االهی اسـت و بر اسـاس 

بینـش و اعتقـادات مذهبـی تدویـن می یابد. در این دیدگاه انسـان مخلوق و بنده ی 

کمال را طی نماید. خداوند متعال است و در عبودیت خداوند می تواند مسیر رشد و 

پیـروی مدیـران مسـلمان از ضوابـط و الگوهـای مدیریـت اسـالمی در امـر هدایـت 

حکومـت  اسـت.  مهـم  و  ضـروری  امـری  اسـالمی،  جوامـع  سـازمان های  اداره ی  و 

اشـخاص  مدیـران  و  کمـان  حا هـم  کـه  می یابـد  تحقـق  وقتـی  اسـالمی  مدیریـت  و 

دین بـاور، پرهیـزگار، خوش خلـق باشـند و هـم شـیوه ی اعمـال حکومـت و مدیریـت 

آنـان منطبـق بـر معیارهـا و الگوهـای حکومتـی و مدیریـت مقـرر در شـریعت باشـد. 

کـه با تحقیـق در منابع اسـالمی و  شـیوه ی اسـالمی اداره ی یـک سـازمان امـری اسـت 

تأمـل و دّقـت در نحـوه ی عمـل رهبـران معصـوم االهـی می تـوان بـدان دسـت یافـت.

کار مدیـران  اوقـات  از  کـه بخـش عمـده ای  بـه حـدی اسـت  ارتباطـات  اهمّیـت 

گسـتردگی حـوزه ی مسـائل  بـا توجـه بـه  و رهبـران را بـه خـود اختصـاص می دهـد. 

کـه بسـیاری از مشـکالت سـازمانی  کـرد  ارتباطـی در سـازمان و مدیریـت می تـوان ادعـا 

بدیـن  مؤثـر،  ارتباطـات  اهمّیـت  نشـأت می گیرنـد.  ارتباطـات  از ضعـف  اجتماعـی  و 

برنامه ریـزی،  ماننـد  وظایفـی  انجـام  کـه  می کنـد  ایجـاد  گـردی  فرا کـه  اسـت  دلیـل 
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کنترل را برای مدیران تسهیل می کند و هم چنین  سازمان دهی، هدایت و رهبری و 

می رسـاند.  یـاری  زمـان  از  اسـتفاده  و  هماهنگـی  وظیفـه ی  تحقـق  در  را  مدیـران 

ارتباطـی، فرسـتنده ی پیـام  الگـوی  را قلـب مدیریـت می داننـد. در  ارتباطـات مؤثـر 

گیرنـده  مفهـوم ذهنـی خویـش را در قالـب عینـی بـه صـورت پیـام ارسـال مـی دارد و 

کـرده و پیـام را درک می کنـد.  پـس از دریافـت آن بـرای خـود مفهومـی ذهنـی ایجـاد 

شـاید ایـن ذهنی_عینـی شـدن پیـام مشـکل ترین بخـش جریـان ارتباطـی باشـد، زیـرا 

کـه پیام، همـان اثـری را که فرسـتنده در نظر  بایـد ایـن جریـان بـه گونـه ای طـی شـود 

کنـد )جلیلیـان، ۱۴۰۰، ص ۲۸۷(. مباحثـه و مناظـره  گیرنـده ایجـاد  دارد در ذهـن 

گاهـی منجـر بـه تعـارض در سـازمان می شـود.  کـه  در سـازمان نوعـی ارتبـاط اسـت 

کـره وقتـی می توانـد  کـه مذا راجرفیشـر می گویـد: »مهـم اسـت بـه خاطـر داشـته باشـیم 

کـه حرف ها و معیارهای ما، عینی باشـند. به عبـارت دیگر، همه ی  بـه نتیجـه برسـد 

کننـد«. کـره ی آن معیارهـا را بـه یک شـکل بفهمنـد و درک  طرف هـای درگیـر در مذا

بـی گاه  و  گاه  کـه  اسـت  گزیـر  نا امـری  کار  در  مباحثـه  و  نظـر  اختـالف  مجادلـه، 

سـازمان را دچـار چالـش می کنـد. چگونگـی مواجهـه و شـیوه ی برخـورد بـا این مسـأله 

تأثیـر بسـزایی در رونـد فعالّیت هـای سـازمان دارد. مـدل رفتاری مناظـره و مباحثه در 

مدیریـت اسـالمی و در سـازمان آخرت گـرا، بایـد منطبـق با اصول و قوانیـن و الگوهای 

کـه شـیوه ی صحیـح آن اسـت. اسـالمی باشـد 

و جـدال  احسـن  کـرد: جـدال  تقسـیم بندی  کلـی  ع  نـو دو  بـه  را می تـوان  جـدال 

و  عالمانـه  ع  نـو دو  بـه  را  می تـوان  جـدال  علمـی  زمینـه ی  اعتبـار  بـه  گاهـی  باطـل. 

کـرد. دسـته بندی  نیـز  جاهالنـه 
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آداب جدال.  

کـرده  گـوی جدلـی بیـان  گفـت و  قـرآن آداب و شـرایط خاصـی را بـرای مجادلـه و 

گـردد تـا اهـداف مجادلـه بـه دسـت  کـه می بایسـت از سـوی مؤمنـان مراعـات  اسـت 

آید.

بیـان داشـته اسـت، برخـورد  کننـدگان  بـرای مجادلـه  قـرآن  کـه  آدابـی  از جملـه 

منطقـی و اسـتوار بـر علـم و دانـش اسـت

ْسـماٍء 
َ
أ فـي  ُتجاِدُلوَننـي   

َ
أ َغَضـٌب  َو  ِرْجـٌس  ُکـْم  َرّبِ ِمـْن  َعَلْیُکـْم  َوَقـَع  َقـْد  >قـاَل 

ِمـَن  َمَعُکـْم  ـي  ِإّنِ َفاْنَتِظـُروا  ُسـْلطاٍن  ِمـْن  ِبهـا  اهَّلُل  َل  َنـّزَ مـا  آباُؤُکـْم  َو  ْنُتـْم 
َ
أ ْیُتُموها  َسـّمَ

کـه عـذاب و خشـمی ]سـخت [  گفـت: »راسـتی  اْلُمْنَتِظریـَن< )األعـراف، ۷۱( یعنـی: 

کـه خـود و پدرانتـان  گردیـده اسـت. آیـا دربـاره نام هایـی  از پروردگارتـان بـر شـما مقـرر 

]بـرای بت هـا[ نام گـذاری کرده ایـد، و خـدا بـر ]حقانیـت [ آنهـا برهانـی فرو نفرسـتاده با 

کـه من ]هـم [ با شـما از منتظرانـم. >َو ِمَن  مـن مجادلـه می کنیـد؟ پـس منتظـر باشـید 

 َشـْیطاٍن َمریـٍد< )الحـج، ۳( یعنـی: 
َ

ُکّل ِبـُع  ـاِس َمـْن ُیجـاِدُل ِفـي اهَّلِل ِبَغْیـِر ِعْلـٍم َو َیّتَ الّنَ

و برخـی از مـردم در بـاره خـدا بـدون هیـچ علمـی مجادلـه می کننـد و از هـر شـیطان 

می نماینـد. پیـروی  سرکشـی 

ِکتـاٍب ُمنیٍر< )الحج،  ـاِس َمـْن ُیجـاِدُل ِفـي اهَّلِل ِبَغْیـِر ِعْلـٍم َو ال ُهدًی َو ال  >َو ِمـَن الّنَ

کـه در باره خدا بدون هیـچ دانش و بی هیچ  ۸( یعنـی: و از ]میـان [ مـردم کسـی اسـت 

کتاب روشـنی به مجادلـه می پردازد، رهنمـود و 

ْسـَبَغ َعَلْیُکـْم 
َ
ْرِض َو أ

َ ْ
ـماواِت َو مـا ِفـي األ َر َلُکـْم مـا ِفـي الّسَ

َ
ّنَ اهَّلَل َسـّخ

َ
 َلـْم َتـَرْوا أ

َ
>أ

ِکتاٍب  ـاِس َمـْن ُیجاِدُل ِفي اهَّلِل ِبَغْیِر ِعْلٍم َو ال ُهدًی َو ال  ِنَعَمـُه ظاِهـَرًة َو باِطَنـًة َو ِمـَن الّنَ
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کـه در آسـمان ها و آنچـه  کـه خـدا آنچـه را  ُمنیـٍر< )لقمـان، ۲۰( یعنـی: آیـا ندانسـته اید 

کـه در زمیـن اسـت، مسـّخر شـما سـاخته و نعمت هـای ظاهـر و باطـن خود را بر شـما  را 

کتابـی  کـرده اسـت؟ و برخـی از مـردم در بـاره خـدا بی ]آنکـه [ دانـش و رهنمـود و  تمـام 

روشـن ]داشـته باشـند[ بـه مجادلـه بـر می خیزند.

ِعْنـَد  َو  ِعْنـَد اهَّلِل  َمْقتـًا  َکُبـَر  تاُهـْم 
َ
أ ُسـْلطاٍن  ِبَغْیـِر  آیـاِت اهَّلِل  ذیـَن ُیجاِدُلـوَن فـي 

َ
>اّل

اٍر< )الغافر، ۳۵( یعنی: کسـانی  ٍر َجّبَ ُکّلِ َقْلِب ُمَتَکّبِ َکذِلـَك َیْطَبـُع اهَّلُل َعلـی  ذیـَن آَمُنـوا 
َ
اّل

کـه بـرای آنـان آمـده باشـد- مجادلـه می کننـد،  کـه دربـاره آیـات خـدا -بـدون حّجتـی 

کـه ایمـان آورده انـد ]مایـه [ عـداوت بزرگـی  کسـانی  ]ایـن سـتیزه [ در نـزد خـدا و نـزد 

اسـت. این گونـه، خـدا بـر دل هـر متکّبـر و زورگویـی ُمهـر می نهـد

 
َ
ِإاّل ُصُدوِرِهـْم  فـي  ِإْن  تاُهـْم 

َ
أ ُسـْلطاٍن  ِبَغْیـِر  اهَّلِل  آیـاِت  فـي  ُیجاِدُلـوَن  ذیـَن 

َ
اّل >ِإّنَ 

ـمیُع اْلَبصیـُر< )همـان، ۵۶ )یعنـی: در  ـُه ُهـَو الّسَ ِکْبـٌر مـا ُهـْم ِبباِلغیـِه َفاْسـَتِعْذ ِبـاهَّلِل ِإّنَ

کـه دربـاره نشـانه های خـدا -بی آنکـه حّجتـی برایشـان آمـده باشـد-  حقیقـت، آنـان 

آن  بـه  آنـان  ]و[  نیسـت  بزرگ نمایـی  جـز  دل هایشـان  در  می خیزنـد  بـر  مجادلـه  بـه 

کـه آرزویـش را دارنـد[ نخواهنـد رسـید. پـس بـه خـدا پنـاه جـوی، زیـرا او خـود  ]بزرگـی 

شـنوای بینـا اسـت.

از دیگـر آداب مجادلـه برخـورد نیکـو و حسـن معاشـرت در بیـان و رفتـار اسـت. بـه 

کـه آن سـوی مجادلـه از رفتـار و نحـوه بیـان مومـن دلخـور نگـردد. طـوری 

ْحَسـُن 
َ
تي ِهَي أ

َ
ـَك ِباْلِحْکَمـِة َو اْلَمْوِعَظـِة اْلَحَسـَنِة َو جاِدْلُهـْم ِباّل >اْدُع ِإلـی َسـبیِل َرّبِ

ِباْلُمْهَتدیـَن< )النحـل، ۱۲۵(  ْعَلـُم 
َ
أ ُهـَو  َو  َسـبیِلِه  َعـْن   

َ
َضـّل ِبَمـْن  ْعَلـُم 

َ
أ ُهـَو  ـَك  َرّبَ ِإّنَ 

کـن و با آنان به ]شـیوه ای [  یعنـی: بـا حکمـت و انـدرز نیکـو بـه راه پـروردگارت دعـوت 
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کـه نیکوتـر اسـت مجادلـه نمـای. در حقیقـت، پروردگار تو به ]حال [ کسـی که از راه او 

منحرف شـده داناتـر، و او بـه ]حـال [ راه یافتـگان ]نیـز[ داناتـر اسـت.

ذیـَن َظَلُمـوا ِمْنُهـْم َو ُقوُلـوا 
َ
 اّل

َ
ْحَسـُن ِإاّل

َ
تـي ِهـَي أ

َ
 ِباّل

َ
ْهـَل اْلِکتـاِب ِإاّل

َ
>َو ال ُتجاِدُلـوا أ

َلـُه ُمْسـِلُموَن<  ِإلُهُکـْم و اِحـٌد َو َنْحـُن  ِإلُهنـا َو  ِإَلْیُکـْم َو  ْنـِزَل 
ُ
أ ِإَلْینـا َو  ْنـِزَل 

ُ
أ ـذي 

َ
ـا ِباّل آَمّنَ

کتـاب، جـز بـه ]شـیوه ای [ که بهتر اسـت، مجادله  )العنکبـوت، ۴۶( یعنـی: و بـا اهـل 

کـه سـتم کرده انـد- و بگوییـد: »بـه آنچـه بـه سـوی  مکنیـد -مگـر ]بـا[ کسـانی از آنـان 

گردیـده، ایمـان آوردیـم؛ و خـدای مـا و  مـا نازل شـده و ]آنچـه [ بـه سـوی شـما نـازل 

خـدای شـما یکـی اسـت و مـا تسـلیم او ییـم.«

کـه رفـق و مـدارا را در هنـگام  سـومین سـفارش قـرآن بـه اهـل مجادلـه آن اسـت 

کنند. طبرسـی در مجمع البیان، مراد از مجادله احسـن  مجادله با مخالفان مراعات 

را مجادلـه همـراه بـا رفـق و مدارتعریـف می کنـد )همـو، ج ۵، ص ۶۰۵(.

هدف از جدال احسن.  

هـدف از جـدال احسـن، نفـوذ در افـکار و اعمـاق روح مخاطـب اسـت. از ایـن رو، 

کـه وی مطلـب حـق را بـه عنـوان فرزنـِد روح خـود بپذیـرد  کوشـید  در ایـن روش بایـد 

تـا بـه آن عالقه منـد شـود و آن را نتیجـه فکـر خـود بدانـد. اسـتفهامی بـودن بسـیاری 

از حقایـق توحیـدی قـرآن، شـاهد ایـن معنـا اسـت؛ هم چنیـن بایـد از هـر آنچـه حـّس 

ِذیـَن َیْدُعـوَن ِمـن 
َ
وْا اّل  َتُسـّبُ

َ
کـرد: >َو ال لجاجـت مخاطـب را بـر می انگیـزد، خـودداری 

که مشرکان  وْا اهَّلَل َعْدًوا ِبَغْیِر ِعْلٍم< )األنعام، ۱۰۸( یعنی: به معبودانی  ُدوِن اهَّلِل َفَیُسّبُ

گاهانه و از سـر دشـمنی به خدا  بـه جـای خـدا می خواننـد، دشـنام ندهیـد، که آنان ناآ

دشـنام می گوینـد.
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اق می افتد؟.   .  
ّ

مجادله چه زمانی اتف

کـه ذهـن مخاطـب پر از افـکار باطلی اسـت که به  جایـی سـخن از جـدال می شـود 

گـر تفکـر غلـط در  سـازمان آسـیب می رسـاند. در اینجـا حکمـت و موعظـه اثـر نـدارد. ا

ذهـن باشـد، نمی توانیـم حقایـق را در آن، جـا دهیـم. در اینجـا بـه بیـان قـرآن سـخن 

از بحـث آزاد و جـدال بـه نیکوتریـن شـیوه بـه میـان می آیـد.

معنی لغوی جدال احسن.   .  

مجادلـه واژه ای اسـت، عربـی از مـاده ی جـدل؛ این لغت در کتب لغت به معنای 

درگیـری و خصومـت و سرشـاخ شـدن بـا یکدیگـر بـا انـواع فنـون آمده اسـت. این لغت 

کلمه  هـم در معنـای مثبـت و هـم در معنـای منفـی بـه کار رفته اسـت، اما بیشـتر، این 

در معنـای منفـی آن اسـتعمال شـده اسـت )ابن منظـور، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۱، ص ۱۰۴-

.)۱۰۵

گفتنـی اسـت برخـی  واژه ی »احسـن« اسـم تفضیـل از ریشـه ی »ُحسـن« اسـت. 

بـرای  در جـدال  احسـن  گرفته انـد:  نظـر  در  المفاضلـه«  را »مسـلوب  احسـن  کلمـه ی 

مبالغـه در ُحسـن اسـت؛ یعنـی تقدیـر آیه ای که در آن جدال احسـن آمـده »بالمجادلة 

الُحسـنی«، بهتریـن شـکل مجادلـه بوده اسـت. ابن منظـور آن را به معنـای ضد قبح، 

نازیبایـی آورده اسـت )همـو، ج ۱۳، ص ۱۱۴(. امـا راغـب اصفهانـی، ُحسـن را عبـارت 

از هـر اثـر بهجـت آفریـن و شـادی بخش می داند که به آن رغبت داشـته باشـیم. پس 

سـخن راغـب، هـر دو وجـه قبلـی را شـامل می شـود؛ زیـرا هرچـه زیبـا یـا نیکـو باشـد، 

بالطبـع شـادی بخش و مطلـوب نیـز هسـت. وی در ادامـه سـه شـکل بـرای حسـن بـر 

می شـمارد:
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۱- آن چه عقل می پسندد.

۲- آنچه هوای نفس می پسندد

۳- آن چـه از جهـت حـس، شـایان تـو ّجـه اسـت؛ بنابرایـن جـدال احسـن بـه هـر 

جـدال نیکـو و مطلـوب اطـالق می شـود )همـو، ص ۹۵(.

جـر،  پیـکار،  پرخاش جویـی،  بحـث،  آرزم،  از:  اسـت  عبـارت  جـدال  متـرادف 

گیرودار،  جنـگ، حـرب، خصومـت، رزم، زدوخورد، سـتیز، سـتیزه، عناد، کشـمکش، 

نبـرد،  مناقشـه،  منازعـه،  مقاتلـه،  معرکـه،  مرافعـه، مشـاجره،  مجادلـه، مخاصمـه، 

نـزاع، نقـار.

)ع  کشـمکش. دال. ]ج[  رزم،  کارزار،  نبـرد،  و خـورد،  زد  پارسـیآن شـامل:  برابـر 

کسـی. )منتهـی االرب( از آننـدراج. سـخت خصومت کردن  کـردن با مـص( خصومـت 

پیـکار،  بیهقـی(.  المصـادر  )تـاج  بخصومـت  کاویـدن  ا و  کسـی  بـا  المـوارد(.  )اقـرب 

نبـرد، رزم، جنـگ، نـزاع، مناقشـه و خصومـت. )ناظـم االطبـاء(. جنـگ و خصومـت 

کـردن. )غیـاث اللغـات(. سـختی در مخاصمـت. گفتگو بر سـبیل منازعت و مغالبت، 

که از کشـش و کوشـش  خصام، داوری، جدل، مجادله. در عربی مرادف قتال اسـت 

کـردن باشـد.  کاویـدن بدشـمنی و دشـمنی  کسـی  بـا 

کنه بر دلم بتپید که نام  کنون 

کجادل بددل تپد بروز جدال« آغاجی )نک: لغت نامه اسدی، ص ۱۱۶( چنان 

یـک  ناپسـند  و  زشـت  اوصـاف  از  را  سـتیزه جویی  و  مجادلـه  خـدا؟ص؟  رسـول 

مسـلمان برشـمردند و همـواره مسـلمانان را از پرداختـن بـه آن بـر حـذر داشـته، از آن 
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نهـی می فرمودنـد. مجادلـه، واژه ای اسـت، عربـی از مـاده ی »جـدل«. ایـن لغـت در 

کتـب لغـت بـه معنـای درگیـری و خصومت و سرشـاخ شـدن با یک دیگر بـا انواع فنون 

آمـده اسـت )ابـن منظـور، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۱، ص ۱۰۵-۱۰۴(.

ایشـان  روایت شـده،  کـه  طـوری  بـه  داشـت،  پرهیـز  مجادلـه  از  خـدا؟ص؟  رسـول 

خـود را از سـه چیـز بـه شـدت دور نگـه می داشـت: جـدال و کشـمکش، پرحرفـی و ذکـر 

مطالـب بی فایـده )شـیخ صـدوق، ۱۳۵۸ ش، ج ۲، ص ۲۸۴(.

گـر چـه شـخص محـق نیـز باشـد فاقـد خیـر برشـمرده  رسـول خـدا؟ص؟ جـدال را ا

تـرک آن را از نشـانه های تواضـع دانسـتند، )شـیخ صـدوق، ۱۳۶۱ ش، ص ۳۸۱(.

درگیری هـای لفظـی و قسـم خـوردن را ِجـدال می گوینـد و از جدال بـه معنای اول 

در بـاب صـوم و اعتـکاف و در معنـای دوم در بـاب حـج سـخن رفتـه اسـت. جـدال بـه 

گو )ِمراء( اسـت. واژه ی مـراء: یعنی گفتگوهایی که  معنـای درگیـری در مقـام گفت و 

نه برای روشـن شـدن حق اسـت بلکه برای نشـان دادن خود اسـت.

بـه قصـد اظهـار  یـا  رّد باطـل انجـام می گیـرد،  بـه قصـد احقـاق حـق و  یـا  جـدال 

فضـل و چیرگـی بـر طـرف مقابـل. قسـم اّول، پسـندیده، بلکه از برترین طاعات اسـت 

)النجفـی الجواهـری، ۱۳۶۲ ش، ج ۱۷، ص ۲۰۳(.

کرده اند: برخی، جدال را به لحاظ حکم تکلیفی به پنج قسم تقسیم 

کـه به قصد احقاق حـق و از بین بردن باطل  ۱. جـدال واجـب: و آن جدالـی اسـت 

صـورت می گیـرد و دفـع منکر و اقامه ی واجب متوقف بر آن اسـت.

کـه بـه قصـد یـاد شـده در جـدال واجـب انجـام می شـود و  ۲. جـدال مسـتحب: 
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برپایـی عمـل مسـتحب و جلوگیـری مکـروه منـوط بـه آن اسـت.

کننـده یـا  کـه بـا غـرض اظهـار حـق- بـدون آنکـه بـرای جـدال  ۳. جـدال مبـاح: 

دیگـری نفعـی دینـی متصـور باشـد و تـوأم بـا رفتـار قبیـح نیـز نباشـد- انجـام می گیـرد، 

کـردن آن از نظـر ادبـی. کسـی بـه جهـت غلـط ادا  ماننـد: نقـد سـخن 

لیکـن  اسـت؛  دینـی  نفعـی  فاقـد  مبـاح،  جـدال  هم چـون  کـه  مکـروه:  جـدال   .۴

شـود. کشـیده  قبیـح  رفتـاری  ارتـکاب  بـه  بحـث  مـی رود  احتمـال 

کـردن او و اظهـار  کـه بـا غـرض بـه زانـو درآوردن طـرف و رسـوا  ۵. جـدال حـرام: 

چیرگـی و ماننـد آن انجـام می گیـرد، یـا آنکـه مسـتلزم تـرک واجبـی می گـردد؛ بلکـه هـر 

کـه فاقـد غـرض صحیـح و اظهـار حـق می باشـد )نـک: مجمـع الفائـدة،  بگـو مگویـی 

ج ۵، ص ۳۹۵(.

معنای جدل و حکمت.  

گاه برهـان ابتدایـی ارایـه شـده، از مقدمـات حـق  کـرم؟ص؟  در احتجاج هـای نبـی ا

گاهـی بـه  ل را حکمـت می نامنـد و  ع اسـتدال کـه ایـن نـو و یقینـی اسـتفاده می شـود 

صـورت جـدال ثانـوی، مقدمـات مـورد پذیـرش رقیـب و خصـم مـورد اسـتفاده قـرار 

ل، جـدال نـام دارد، لیکـن جـدال بـه نحـو احسـن، زیـرا  ع اسـتدال کـه ایـن نـو می گیـرد 

در هیچ یـک از محورهـای مقدمـات و نتیجـه ایـن قیـاس جدلـی نه حقـی باطل جلوه 

کسـی تحمیـل می شـود و نـه از جهـل  داده می شـود و نـه باطلـی حـق؛ نـه جهلـی بـر 

مخاطـب سـوء اسـتفاده خواهـد شـد، زیـرا محـور اصیـل رسـالت، دعـوت بـه عقـل و 

 ۹ ج  کریـم،  قـرآن  موضوعـی  تفسـیر  آملـی،  جـوادی  )نـک:  اسـت  خـرد  شـکوفایی 

کـرم؟ص؟ در قـرآن(. )سـیره ی رسـول ا
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کـردن )مجادلـه در اصـل  در ویکـی الکتـاب آمـاده اسـت: »معنـی ِجـَداَل: مجادلـه 

کـردن در یـک مسـأله بـرای غالـب شـدن در  بـه معنـای اصـرار در بحـث و پافشـاری 

رأی اسـت(« جـدال احسـن، روش انبیـاء؟مهع؟ در دعـوت بـه راه خـدا بـوده اسـت. بـر 

گاهانـه باشـد؛ زیـرا جـدل از روی علـم،  پایـه ی آیـات ۳ و ۸ حـج، جـدال احسـن بایـد آ

بـه اعتقـاد حـق منتهـی می شـود و جـدال بـدون علـم، بـه اعتقـاد باطـل می انجامـد 

ص   ،۲۷ ج  التفسـیر،  رازی،  فخـر  ۱۳۰؛  ص   ،۷ ج  مجمع البیـان،  طبرسـی،  )نـک: 

۲۹( در روایـات اهل بیـت؟مهع؟ نیـز بـه جـدال احسـن ترغیـب شـده اسـت؛ چنان کـه 

کـه جوانان تـان را  در حکمت هـای منسـوب بـه امیـر مؤمنـان، علـی؟ع؟ آمـده اسـت 

کنیـد. هم چنیـن به فرمـوده ی امام عسـکری؟ع؟ وقتی  بـه بحـث و مجادلـه توصیـه 

کـرم؟ص؟ و ائمـه؟مهع؟ از جـدال در دیـن  کـه پیامبـر ا بـه امـام صـادق؟ع؟ عـرض شـد 

نهـی کرده انـد، امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: از جـدال بـه طـور مطلـق نهـی نشـده، بلکه از 

جـدال غیـر احسـن نهـی شـده اسـت؛ آن گاه امـام صـادق؟ع؟ بـه آیـات ۱۲۵ النحـل و 

کردنـد )نـک: التفسـیر  کـه بـه جـدال احسـن ترغیـب می کننـد، اسـتناد  ۴۶ العنکبـوت 

العسـکری؟ع؟، ص ۵۲۷، ح ۳۲۲؛ عالمـه مجلسـی، ۱۳۷۵  اإلمـام  إلـی  المنسـوب 

ش، ج ۲، ص ۱۲۵( جـدال احسـن بایـد بـا سـخن مهرآمیـز و تـوأم بـا نرمـی و وقـار و 

گیـرد و بـا حجـت و دلیـل عقـل پسـند و پرهیـز  آرامـش، و بـرای یـاری حـق صـورت 

گیـری باشـد. آیـات فراوانـی در قـرآن  از هرگونـه اذیـت، درشـتی، خشـونت و سـخت 

کریـم، از مصادیـق جـدال احسـن اند؛ ماننـد:

اِر< )الغافر، ۴۱(. یعنی: ای  َجوِة َو َتْدُعوَنِنـی ِإَلی الّنَ ْدُعوکـْم ِإَلی الّنَ
َ
>َو یَقـْوِم َمـا ِلـی أ

کـه مـن شـما را بـه نجـات فـرا می خوانـم و شـما مـرا بـه آتـش  گـروه مـن، چـه می شـود 

فـرا می خوانیـد؟
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ِبیـٍن< )سـبأ، ۲۴( یعنـی: مـا یـا شـما بـه  ْو ِفـی َضَلـٍل ّمُ
َ
کـْم َلَعَلـی ُهـًدی أ ْو ِإیا

َ
ـآ أ >َو ِإّنَ

گـم راهـی آشـکاریم. طریـق هدایتیـم و یـا در 

ـْن ُهـَو ِفـی ِشـَقاٍق   ِمّمَ
ُ

َضـّل
َ
کَفْرُتـم ِبـِه َمـْن أ کاَن ِمـْن ِعنـِد اهَّلِل ُثـّمَ  َرَءیُتـْم ِإن 

َ
>ُقـْل أ

گـر قـرآن از جانـب خداونـد  َبِعیـٍد< )فصلـت، ۵۲( یعنـی: بگـو: بـه مـن خبـر دهیـد؛ ا

که به مخالفتی  گم راه تر از آن کس اسـت  کسـی  کرده باشـید، چه  باشـد، و آن را انکار 

دور و دراز آمـده باشـد.

اهمیت جدال و مناظره.  

جدال و مناظره از دو جهت است:

گاهـان مسـلمان:  گاهـی دادن بـه ناآ ۱-دعـوت مـردم غیرمسـلمان بـه اسـالم و آ

کـردن آنهـا بـه اینکـه دیـن اسـالم، دیـن حقـی  جـدال احسـن بـا غیرمسـلمانان و قانـع 

کـه خـود مسـلمان اند، امـا در  گفتگـو بـا آنهایـی  کـه هیـچ شـکی در آن نیسـت و  اسـت 

کـه بـرای بازگرداندن آنها  کـج رفتـه و از سرچشـمه دین دو رگشـته اند  دیـن بـه دالیلـی 

بـه قـرآن و سـنت و عتـرت، جـدال احسـن بسـیار اثرگـذار اسـت.

گفتگـو می تـوان  کـردن مسـائل اجتهـادی اختالفـی: از جـدال احسـن و  ۲- حـل 

کـردن اختالفـات اجتهـادی مجتهـدان  بـرای رسـیدن بـه نکتـه ی مشـترک و روشـن 

کـه حتمـًا بایـد یک طـرف  کننـد  بهـره بـرد. در ایـن مناظـرات نبایـد مجتهـدان تصـور 

کـه ادلـه ی طـرف مقابلـش را قوی تـر  حـق باشـد و طـرف دیگـر باطـل، بلکـه هـر طـرف 

ع اساسـی  تشـخیص دهـد بایـد آن را بپذیـرد. بنابرایـن جـدال احسـن همـان موضـو

کـه امـروزه، جامعـه ی جهانـی بـه شـدت بـه آن نیـاز دارد و شـیوه و سـیره ی  اسـت 

کنار سـایر ائمه؟مهع؟ می بایسـت  امـام رضـا؟ع؟ بـه عنـوان مبـدأ این گونـه مناظـرات در 
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موردتوجـه همـه ی اهـل فضـل و نخبگان علمی جامعه بـه عنوان یک میراث فکری 

گیـرد )طباطبایـی، ۱۳۸۶ ش، ج ۱۲، ص ۵۳۴(. و انسـانی قـرار 

نظر مفسران پیرامون جدال احسن.  

ک  گـون دارنـد؛ برخـی بـا مـال گونا مفسـران دربـاره ی جـدال احسـن سـخن هایی 

کـه بـا نرمـی و مـدارا  گفته انـد: جـدال احسـن جدالـی اسـت  قـرار دادن شـیوه ی جـدل 

کـه  و حسـن معاشـرت همـراه باشـد )نـک: تفسـیر نسـفی، ج ۱، ص ۵۲۹( بـه نحـوی 

دشـمنِی طـرف مقابـل را بـر نیانگیـزد و احساسـات او را جریحـه دار نسـازد. بعضـی بـا 

کـه جـدل بـر آنهـا متوقـف اسـت، جـدال احسـن را جدالـی  محـور قـرار دادن مقدماتـی 

گفتگـو تشـکیل شـود. کـه از مقدمـات مقبـول عمـوم مـردم یـا طـرف  دانسـته اند 

عده ای هم نیت و هدف را دخالت داده و جدال احسن را محاّجه ای دانسته اند 

کـه بـا رفـق، نرمـی، لطافـت، گذشـت و احسـان در مقابل بدی ها، و بـا نّیت خیر و نفع 

گویـی، زورگویـی  کـردن صـدا، ناسـزا  رسـاندن بـه حـق همـراه باشـد و در آن از بلنـد 

و اسـتهزاء پرهیـز شـود )نـک: شـیخ طوسـی، التبیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج ۶، ص 

.)۴۳۹

کرده انـد  گروهـی هـم جـدال احسـن را بـه مناظـره بـا قـرآن و حّجت هایـی تفسـیر 

گفتارهـای عنادآلـود خصـم را در هـم بکوبـد )نـک:  کـه شـبهه ها را برطـرف سـازد و 

کـه در خـور فهـم و درک  طنطـاوی، تفسـیر الوسـیط، ج ۲، ص ۱۳۱۹( یـا بـه جدالـی 

مخاطـب اسـت، یـا بـرای فرایـض، یـا اثبـات حـق و ابطـال باطـل در امـر دیـن صـورت 

بیانـی جامـع  برخـی در  پذیـرد )مجلسـی، ۱۳۷۵ ش، ج ۲، ص ۱۲۵(؛ و سـرانجام 

گفتـار، طعنـه و اهانـت  کـه در آن، شـّدت در  گفته انـد: مجادلـه، هنگامـی نیکوسـت 
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کنـد، بـه  کـه َجـَدل، مجـادل را بـه خصـم نزدیـک  نباشـد. جـدال وقتـی احسـن اسـت 

گردنـد و بـی هیـچ لجاجـت و عنـادی بـرای اظهـار حـق بـه  کـه بـا هـم متفـق  گونـه ای 

یکدیگـر یـاری رسـانند )نـک: طباطبایـی، ۱۳۸۶ ش، ج ۱۶، ص ۱۳۷- ۱۳۸(.

کننده باید از آنچه انکار و دشمنی خصم را بر می انگیزد، بپرهیزد  از این رو جدال 

کـه  و نیـز بایـد از مقدمـات دروغ )هرچنـد مقبـول طـرف مقابـل باشـد( جـز در مـواردی 

بخواهـد کالم او را نقـض کنـد، دوری گزینـد وگرنـه چنین فردی در حقیقت با احیای 

کـرده اسـت  باطلـی، حّقـی را بـه پـا داشـته یـا بـا می رانـدن حّقـی، حـّق دیگـری را زنـده 

کـه امـری نـاروا اسـت و زیبنده ی مؤمن نیسـت )همـو، ج ۱۲، ص ۳۷۲(.

اصول مناظره.  

که عبارتند از مناظره دارای اصول و قواعدی می باشد؛ 

اصـول و قواعـد فنـی جـدل و مناظـره: این گونه قواعـد، مثل فرمول هـای ریاضی، 

کتـب  کـه اهـل منطـق ان هـا را در بخـش جـدل  امـوری عـام و فـرا دینـی می باشـند، 

منطقـی بـه تفصیـل بیـان نموده انـد.

کـه کسـی قصـد هدایـت و ارشـاد یکـی از هـواداران فرقه ها را  بسـیار اتفـاق می افتـد 

گرفتـه  گفت وگـو می کنـد، بیش تـر بـا مخاطـب خـود فاصلـه  دارد، امـا هرچـه بیش تـر 

و جـدال و تنـش بیشـتر می شـود. یکـی از علت هـای تکـراری در چنیـن مواقعـی ایـن 

کـه ناقـد، همـه ی مطالـب موجـود در یـک فرقـه را بدبینانـه تحلیـل می کنـد و  اسـت 

کـه ایـن روش نـه  مسـایل مثبـت را هـم بـا عینـک بدبینـی نظـاره می کنـد. در صورتـی 

اسـالمی اسـت و نـه اساسـًا انسـانی و منصفانـه.

کننـدگان بـرای دسـت یابی بـه خواسـته ی خـود، موضع گیـری  کـره  »معمـوال مذا
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می کننـد. موضع گیـری، در واقـع بیـان مسـتقیم یـک خواسـته اسـت؛ امـا خطـر اینجـا 

بـا  هـم  مقابـل  طـرف  کـه  شـود  باعـث  اسـت  ممکـن  صریـح  موضع گیـری  کـه  اسـت 

.)۱۰ ص  ش،   ۱۳۹۹ )تامپسـون،  کنـد«  موضع گیـری  صراحـت 

کـه بسـیار تحـت نفـوذ و تأثیـر فرهنـگ  کـره یـک فرآینـد پیچیـده اسـت  فرآینـد مذا

یـک  برقـراری  جریـان  در  مثـال  بـرای  دارد.  قـرار  کننـدگان  کـره  مذا )فرهنگ هـای( 

کـره تحـت تأثیـر و نفوذ میـراث قومی )نـژادی(، نگرش ها  تمـاس بیـن اشـخاص، مذا

کننـدگان قـرار می گیـرد. کـره  و عـادات شـکل گرفته در فرهنـگ مذا

گرایش به ارایه و نمایش الگوهای  افراد با دارا بودن زمینه های فرهنگی مشابه 

مشـترکی از تفکر، احسـاس و عکس العمل در راسـتای میراث فرهنگی خود دارند. در 

کـره، بـا فرهنـگ سـازگاری داشـته  کـه رفتـار در مذا کـرد  نتیجـه می تـوان چنیـن اظهـار 

فرهنگـی  درون  ادبیـات  در  می طلبـد.  را  متمایـزی  کـره  مذا سـبک  فرهنگـی  هـر  و 

گرفته انـد، ایـن  کـه خریـداران و فروشـندگان بـا فرهنـگ مشـترک مـورد بررسـی قـرار 

)۱۱ ;۱۹۹۸ ,Simintiras and Thomas( .گرفتـه اسـت سـازگاری مـورد تأییـد قـرار 

کـرات تجـاری  کـه می تـوان از طریـق آن در مذا کامـل دیگـران روشـی اسـت  درک 

فرهنـگ  از  صحیحـی  شـناخت  و  درک  داشـت.  موفقـی  عملکـرد  فرهنگـی  میـان 

کـره و اسـتفاده ی مؤثـر از ایـن شـناخت بـرای پـی بـردن بـه  طرف هـای درگیـر در مذا

کـرات بـه سـوی وضعیـت  کـره و جهـت دادن مذا خواسـته های هـر یـک از طرفیـن مذا

کـرات تجـاری میـان  از طریـق آن در مذا کـه می تـوان  برنـده- برنـده، روشـی اسـت 

)۲۰ .۱۹۹۵  ,Gulbro and Herbigs( فرهنگـی بـه نتایـج مطلوبـی دسـت یافـت
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قابل فهم بودن سخنان مناظره کننده.   .  

گفتـه اسـت: »منظـور از جـدال احسـن آن اسـت  طبرسـی در اهمیـت ایـن عنصـر 

کـه در حدیـث  کـه بـا ایشـان بـه انـدازه ی قـدرت درک آنهـا سـخن بگویـد، همان گونـه 

کـه بـا مـردم بـه انـدازه عقـل ایشـان سـخن  آمـده: بـه مـا جماعـت پیامبـران امـر شـده 

بگوییـم )نـک: همـو، مجمع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج ۶، ص ۶۰۵( اسـتفاده از 

عبارت هـای سـاده و قابل فهـم در جـدال بسـیار مهـم اسـت، زیـرا اسـتفاده از لغـات 

تفسـیر  دربـاره ی  صـادق؟ع؟  امـام  شـود.  سـوِءتعبیر  موجـب  اسـت  ممکـن  پیچیـده 

جـدال احسـن فرموده انـد: »ایـن اسـت معنـای جـدال احسـن که به شـبهه ی مخالف 

کـه مطابـق درک و فهـم او باشـد و بطـالن  و اعتـراض طـرف طـوری پاسـخ داده شـود 

حـرف او از راه حـق آشـکار شـود )عالمـه مجلسـی، بحاراالنـوار، ج ۲، ص ۱۲۶(.

بـه موجـب روایـت »إّنـا عاِشـر االنبیـاِء أمرنـا أن نکلـَم النـاَس علـی قـدِر عُقِولِهـم« 

یعنـی: مـا پیغمبـران مأموریـم که با مردم به اندازه ی عقلشـان سـخن بگوییم )شـیخ 

که با مردم به قدر فهم و  کلینی، ۱۳۷۵ ش، ج ۱، ص ۵۱( از پیامبران خواسته شـده 

کـه در مناظـره باید  سـطح فکـر ایشـان سـخن بگوینـد؛ عنصـر مزبور نشـان گر آن اسـت 

ثوا 
َ

بـه زبـان و اسـتعداد مخاطب توجه شـود، چنان کـه امام رضا؟ع؟ فرموده انـد: »َحّد

کنند و  اّلنـاِس بمـا یعرفـون و ُدُعـوا عّمـا ینکرون« یعنی: از آنچه مـردم می توانند درک 

بشناسـند سـخن بگوییـد و از آن چـه نمی داننـد درک و بـاور داشـته باشـند، خودداری 

کـه از روایتـی  کنیـد. هم چنیـن، آن حضـرت بـا تکیـه بـر ایـن روش، در پاسـخ فـردی 

دربـاره ی خلقـت حضـرت آدم؟ع؟ بـه صـورت خـودش پرسـیده، بـه صـورت سـاده و 

کـه فرمودنـد: »مـا عرفنـی مـن  قابل فهـم، بـا اسـتناد بـه حدیـث قدسـی پیامبـر؟ص؟ 
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کردنـد )ابن بابویـه، ۱۳۷۶ ش، ج ۱، ص ۱۱۶(. شـبهنی« اشـتباه آن فـرد را بازگـو 

از جملـه دالیـل اهمیـت عنصـر مـورد اشـاره در تحقـق جـدال احسـن آنکـه امـام 

رضـا؟ع؟ در مناظـره بـرای فهـم بهتـر مطلـب، از تمثیـل و تصویرسـازی بهـره برده اند:

آیـا خداونـد درون مخلوقـات  کـه  فرمـا  گاه  آ مـرا  آقـای مـن!  عمـران پرسـید: ای 

جـای دارد یـا مخلوقـات درون اوینـد؟ امـام؟ع؟ فرمـود: ای عمـران! خداونـد برتـر از 

کـه می گویـی. خداونـد نـه درون خلـق اسـت و نـه خلـق درون او و خداونـد  آن اسـت 

کنون  برتـر از آن اسـت. اینـک مـن رابطـه ی خداونـد بـا مخلوقـات را به تو می آمـوزم. ا

کـه عکـس تـو در آینـه منعکـس می شـود، تـو در آینـه ای یـا  بـه مـن بگـو آن هنـگام 

گـر هیچ یـک درون دیگـری نیسـت، چگونـه بـه انعـکاس عکـس  آینـه در توسـت؟ ا

ل می کنـی؟ )کـدام سـبب، موجـب می شـود تصویـر خـود را در  خـودت در آینـه اسـتدال

کـه بیـن مـن و آینـه وجـود  آینـه بنگـری؟( عمـران پاسـخ داد: بـا آن پرتـو و روشـنایی 

کـه  کـه در آینـه می بینـی، بیـش از پرتـوی اسـت  دارد. امـام رضـا؟ع؟ فرمـود: پرتـوی 

گفـت: آری. امـام فرمـود: آن را نشـانم بـده. عمـران  در چشـم خـود می بینـی؟ عمـران 

دیگـر نتوانسـت پاسـخی بدهـد.

کـه نـه در آینـه اسـت نـه در تـو؛ بلکـه چیـزی  امـام فرمـود: نتیجـه آنکـه نـور اسـت 

کـه شـما را بـه یک دیگـر مربـوط سـاخته اسـت )و هـم تـو را و هـم آینـه را  اسـت جـدا 

نشـان می دهـد( البتـه، بـرای توضیـح این حقیقـت مثال های دیگری وجـود دارد که 

افـراد نـادان را راهـی بـه آن نیسـت >َو هَّلل المثـُل ااَلعلـی< )النحـل، ۶۰ )یعنـی: صفـت 

برتـر از آن خداونـد اسـت و او اسـت پیروزمنـد و حکیـم.
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تسلط کامل بر موضوع.   .  

کـه تسـلط  کـه در می دانـی  ائمـه؟مهع؟ طـوری دوستانشـان را پـرورش داده بودنـد 

ع هسـت، مثاًل در پزشـکی  نداشـتند داخـل نمی شـدند. در بعضـی حرفه هـا ایـن موضـو

گـر مـا دخالـت کنیـم، پزشـک ناراحـت می شـود، چون تخصص اسـت، اما متأسـفانه  ا

یـک  در  گاهـی  می کننـد.  نظـر  اظهـار  و  می شـوند  مجتهـد  همـه  مذهبـی  وادی  در 

یـک  در  بدهـد،  را  حکمـش  تـا  می کشـد  زحمـت  ماه هـا  مجتهـد،  فقهـی،  مسـأله ی 

از بزرگ تریـن  بـه غیـر علـم  ایـن قـول  جلسـه، یـک عـوام، فـوری نظریـه می دهـد و 

گناهـان اسـت. پـس جـدال >بالتـی هـی احسـن< مشـروط بـه اهلیـت، تـوان، قـدرت 

و … می باشـد.

عوامل مؤثر در جدال احسن.  

که در جدال احسن مؤثر است عبارتند از: عوامل و ویژگی هایی فردی، 

سعه ی صدر.   .  

مقصـود  اسـت،  سـینه  معنـای  بـه  صـدر  و  فراخـی  و  گشـادگی  معنـای  بـه  سـعه، 

گشـادگی  کـه از  کسـی دارای سـعه صـدر اسـت  همـان روح متعالـی بشـر اسـت. پـس، 

موجـب  صـدر  سـعه ی  باشـد.  برخـوردار  بلنـد  اندیشـه ای  و  عالـی  همتـی  و  روح 

دوراندیشـی و واقع نگـری مدیـران و شـکیبایی آنـان در برابر مشـکالت می گردد. >ألم 

گشـاده بـه تـو ندادیـم. از  ح لـک صـدرک< )اإلنشـراح، ۱( یعنـی: آیـا مـا سـینه ی  نشـر

ـْدِر« یعنـی: ابـزار ری  َئاَسـِة َسـَعُة َالّصَ کـه فرمـود: »آَلـُة َالّرِ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نقـل اسـت 

اسـت، سـعه ی صـدر اسـت، و عالئـم سـعه ی صـدر نیـز: حلـم و متانـت در شـادی ها و 

مقاومـت در برابـر مشـکالت می باشـد. )حسـنی بیرجنـدی، ۱۳۷۶ ش، ج ۱, ص ۷۰( 
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گفتـار فـرد می شـود. سـعه ی صـدر باعـث ایجـاد فرصـت و تأمـل در 

قصد )نیت(.   .  

کارها بر اسـاس نیات  در اسـالم هر عملی باید بر اسـاس قصد و نیت انجام شـود. 

انجـام می شـود و فـرد نیـز طبـق همـان نیـات، پـاداش می گیـرد یـا مجـازات می شـود. 

هـر فـرد دارای اختیـار بـوده و مسـئول تغییـر در جامعـه اسـت. قـرآن بیـان می کنـد: 

کـه در  را  آنچـه  آنهـا  اینکـه  تغییـر نمی دهـد، مگـر  را  مـردم  زندگـی  »خداونـد شـرایط 

قلب شـان می گـذرد تغییـر دهنـد«. تأثیـرات ایـن اصـل در مدیریـت منابـع انسـانی این 

کـه افـراد نبایـد بـه خاطـر اشـتباهات سـهوی و ناخواسته شـان مجـازات شـوند و  اسـت 

بایـد بـر اسـاس عمـل، نظـرات، برنامـه و استراتژی هایشـان مـورد قضـاوت قـرار گیرنـد 

کـه  کارهایشـان؛  )پـاداش بگیرنـد یـا مجـازات شـوند(، نـه بـر اسـاس حاصـل و نتیجـه 

گرفتـه باشـد.  کنترل شـان قـرار  ج از  ممکـن اسـت تحـت تأثیـر عوامـل بیرونـی و خـار

همیشـه بـه یـاد خداونـد باشـید. نیـت فـرد در مجادلـه بایـد بـه قصـد سـازندگی و نـه 

تخریـب باشـد.

عنـوان  اسـت  الزم  باشـد،  حقیقـت  بیـان  و  اثبـات  بـرای  گـر  ا گفت وگـو  و  بحـث 

ج اسـت؛ از مرحله ی  تعلیـم یـا تعلـم در آن منظـور شـود، و آنچـه از ایـن دو عنـوان خـار

حقیقـت، بیـرون و بـه منظـور خودنمایـی و خودبینـی خواهـد بـود. طرفیـن مناظـره و 

گـر بخواهنـد از گفت وگـوی خودشـان نتیجـه مثبـت و مفید بگیرنـد می باید با  بحـث ا

خلـوص نیـت و آزادی فکـر در صـدد تعلیـم باشـند. مجادله و مناظـره ای که در جهت 

غلبـه بـر طـرف مقابـل و یـا بـه عنـوان اظهـار فضـل و دانـش باشـد، نه تنهـا بی فایـده و 

بی نتیجـه اسـت، بلکـه موجـب تیرگـی و تاریکـی دل و پیدایـش خـالف و دشـمنی در 
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کننـدگان خواهـد شـد. میـان بحـث 

تقوا.   .  

کـه یکـی از بارزتریـن  »تقـوی« از نظـر لغـوی بـه معنـای صیانـت و حفاظـت اسـت 

کـه نقـش خـود را بـا تقـوی حفـظ  صفـات فـرد مسـلمان می باشـد. مدیـر یـا مسـئولی 

نکنـد، مقـام و مسـئولیت، برایـش نوعـی آفـت محسـوب می گـردد؛ زیـرا نفـس آن گاه 

کـه توسـط تقـوی مهـار نشـود، قطعـًا در خدمـت هـوی و هوس قـرار می گیـرد. حضرت 

المعـاذ«  بـه  و  لـزاد  هـی  التـی  اهَّلل  بتقـوی  عبـاداهَّلل  »اوصیکـم  می فرمایـد:  علـی؟ع؟ 

کـه هـم زاد و توشـه اسـت  یعنـی: ای بنـدگان خـدا، شـما را بـه تقـوی توصیـه می کنـم، 

و هـم پناهگاهـی بـرای نجـات انسـان )سـیدرضی، خطبـه ۱۱۴(

پیشـه  خـدا  تقـوای  کـه  کـس  هـر  یعنـی:  مخرجـًا<  لـه  یعجـل  اهَّلل  یتـق  مـن  >و 

کنـد )الطـالق، ۲( یعنـی: خداونـد بـرای او راه خـروج از مشـکالت و سـختی ها را قـرار 

می دهـد.

>و الذیـن اهتـدوا زادتهـم هـدی و آتیهـم تقویهـم< )محمـد؟ص؟، ۱۷( یعنـی: و 

کـه هدایـت را یافتنـد، خـدا بـر هدایتشـان افـزود و بـه آنهـا تقـوی عطـا فرمـود. کسـانی 

گـر وجـود شـخص پـر از تقـوا باشـد، از بـروز رفتارهـای نابه هنجـار و قضاوت هـای  ا

کـه  ناعادالنـه خـودداری نمـوده و روح خـود را از مرحلـه ی شـیطانی شـدن )امـاره( 

مرحلـه ی مهمـی بـوده و انسـان و حیـوان هـر دو آن را دارا هسـتند، بـه سـمت لوامـه، 

گاه بـوده و بـا ندامـت و توبـه بیـن دو نیروی  کـه در ایـن مرحلـه فـرد از وجـود شـیطان آ

نیـک و شـر، دسـت و پنجـه نـرم می کنـد و سـپس به باالتریـن مرحله، یعنـی مطمئنه، 

کارهـای نیـک، تقـوا و عدالـت پـر  کـه در ایـن مرحلـه، ذهـن تنهـا بـا  سـوق می دهـد؛ 
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کـه فـرد در جسـتجوی حقیقـت و عدالـت ثابت قدم  شـده اسـت. تقـوا باعـث می شـود 

باشـد، چـون انسـان ها از هیچ کـس بـه جـز خـدا تـرس و ابایـی ندارنـد.

گنـاه  در مدیریـت منابـع انسـانی، ارائـه ی انتقـادات سـازنده و پنـد و انـدرز، هـرگاه 

و اشـتباهی در سـازمان یـا جامعـه ای مشـاهده شـود، کامـاًل طبیعـی و رایـج و حتی یک 

وظیفـه محسـوب خواهد شـد.

عدالت.   .  

کـه هـر فـردی بایـد آن را بـدون توجـه بـه اینکـه رهبـر یـا  عدالـت فضیلتـی اسـت 

کـه  کسـانی  کنـد. در قـرآن آمـده اسـت: »ای  کسـی می باشـد، رعایـت  زیردسـت چـه 

ایمـان آورده ایـد، خـود را بـرای خـدا خالـص سـازید و نظاره گـر روابـط عادالنـه باشـید و 

کارهای غلط و نادرسـت  کـه قسـم به انجـام  کـه تنفـر از دیگـران باعـث شـود  نگذاریـد 

بخوریـد و از عدالـت دور شـوید«. 

قـرار  ملزومـات  دیگـر  و  شـخصی  عالیـق  تأثیـر  تحـت  هرگـز  اسـالم  در  عدالـت 

در  انسـان ها  می باشـد.  برابـری  و  افـراد  آزادی  حفـظ  هم چنیـن  عدالـت  نمی گیـرد. 

کراهـی در دیـن نیسـت.  ا آزادنـد عقایـد خـود را داشـته باشـند؛ هیـچ اجبـار و  اسـالم 

همـه ی مـردم از نظـر جنسـیت، رنـگ، نـژاد، ثـروت، شـأن و منزلـت، شـغل، جایـگاه، 

آنهـا برتـری و ارزش می دهـد، اعمـال  کـه بـه  و علـم و دانـش برابرنـد. تنهـا چیـزی 

کـرم؟ص؟ بـا بیـان اینکـه عـرب و غیرعـرب، سـفید  کارهـای نیـک می باشـد. پیامبـر ا و 

برابرنـد، مگـر  بـا هـم  و  بـه هـم ندارنـد  برتـری نسـبت  پوسـت و سیاه پوسـت، هیـچ 

ابعـاد عدالـت را روشـن  کارهـای نیـک انجـام دهـد،  اینکـه ثوابـش بیش تـر باشـد و 

نمودنـد. رسـتگاری تنهـا معیـار بـوده و اسـتثنائی نـدارد؛ تنهـا خـدا از میزان رسـتگاری 
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می باشـد. مطلـع  افـراد 

قـرآن می فرمایـد: حتـی نسـبت بـه دشـمنان خودتـان هم مبـادا پا از حریـم عدالت 

بیـرون بگذاریـد )المائده، ۸(.

کـه  کنـد  کـرد تـا مخاطـب حـس  کـس رعایـت  بایـد نهایـت انصـاف را دربـاره ی هـر 

کـردن واقعیـات اسـت. عدالـت، منجـر بـه برابـری می شـود  گوینـده در صـدد روشـن 

کـه  کسـانی  وجـود  در  انسـانیت  حـس  بایـد  برابـری،  و  عدالـت  حفـظ  منظـور  بـه  و 

سـازمان هایی  و  ادارات  در  یابـد.  تبلـور  نموده انـد،  اتخـاذ  را  مدیریتـی  سـمت های 

کارکنـان بـا عدالـت و برابـری رفتـار خواهـد شـد.  کـه عدالـت حـرف اول را می زنـد، بـا 

کننـد و هرگـز بـا دیـده ی  مدیـران بایـد بـا زیردسـتان خـود بـا احتـرام و عدالـت رفتـار 

تحقیـر بـه آنهـا ننگرنـد یا دیدگاه ها و پیشنهادهایشـان را نادیده بگیرنـد. بدین گونه، 

قوانیـن و مقـررات، خـط مش هـا و روش هـا بـه روشـنی دنبـال خواهـد شـد و بـه طـور 

گـر در جایـی عنصـر حـق پذیـری نیسـت، تقـوا اقتضـا  گردیـد. ا مؤثـری اجـرا خواهـد 

کنیـد تـا حالـت ِمـراع پیـش نیایـد. می کنـد بحـث را رهـا 

کرامت انسانی.   .  

خداونـد، انسـان را در قـرآن کریـم مـورد کرامـت قـرار داده و فرمـوده: >و لقـد کرمنـا 

جملـه  از  مختلـف  انسـان های  کـه  باشـد  داشـته  توجـه  بایـد  مدیـر  یـک  بنـی آدم<. 

کرامـت قـرار  کارکنـان و مراجعـان، همـه و همـه بنـدگان خداونـد هسـتند و بایـد مـورد 

بگیرنـد و ایـن یـک اصـل قرآنـی اسـت. بـه مـردم بـه دیـده ی خانـواده خـدا بنگـرد زیرا 

خداونـد فرمـوده: »الخلـق عیالـی، أقربهـم إلـی ألطفهـم بهـم« یعنـی: مـردم، خانـواده 

مـن هسـتند، نزدیک تریـن آنهـا بـه مـن، لطیف تریـن آنهـا بـا خلـق می باشـد. در اینجـا 
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نیـز محوریـت خـدا مـوج می زنـد.

گاهی از گذشته.   .   آ

یعنـی:   )۴۸ )آل عمـران،  ْاإِلْنجیـَل<  َو  ـْوراَة  الّتَ َو  اْلِحْکَمـَة  َو  اْلِکتـاَب  ُمـُه  یَعّلِ >َو 

آموخـت. انجیـل  و  تـورات  و  حکمـت  و  کتـاب  عیسـی  حضـرت  بـه  خداونـد 

گاه باشـند و بداننـد  گذشـته آ مدیـران هـر برهـه از زمـان بایـد از حـوادث و قوانیـن 

گردیـده اسـت؛  خ داده و چـه مقرراتـی وضـع  گذشـته چـه  اتفاقاتـی در سـازمان ر در 

گذشـته بود، آموخت. که قوانین  چنان که خداوند به حضرت عیسـی؟ع؟، تورات را 

شناخت تهدیدها.   .  

)آل عمـران،   >… اهَّلِل  ِإَلـی  ْنصـاری 
َ
أ َمـْن  قـاَل  اْلُکْفـَر  ِمْنُهـُم  عیسـی  َحـّسَ 

َ
أ >َفَلّمـا 

گفـت: چـه  کفـر می ورزنـد،  کـرد اطرافیانـش  ۵۲( یعنـی: هنگامی کـه عیسـی احسـاس 

کسـانی مـرا در راه خـدا یـاری می کننـد.

سوءاستفاده از مقام.   .  

ُکوُنـوا  َة ُثـّمَ یُقـوَل ِللّنـاِس  ُبـّوَ ْن یْؤِتیـُه اهَّلُل اْلِکتـاَب َو اْلُحْکـَم َو الّنُ
َ
کاَن ِلَبَشـٍر أ >مـا 

کتاب و حکمت  که خداوند به او  ِعباًدا لی …< )آل عمران، ۷۹( یعنی: هیچ انسـانی 

و نبـوت و حکومـت داده اسـت، حـق نـدارد بـه مردم بگوید: بندگان من باشـید. سـوء 

اسـتفاده از موقعیت و مسـئولیت، برای هیچ کس مجاز نیسـت و باید با آن به شـدت 

برخـورد نمود.

پیگیری تا حصول نتیجه. . .  

ِه ِإَلیـَک ِإاّلماُدْمـَت َعَلیـِه قاِئمـًا< )آل عمـران،  َمْنـُه ِبدینـاٍر الیـَؤّدِ
ْ
>ِمْنُهـْم َمـْن ِإْن َتأ
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گـر بـه او دینـاری  کـه ا کسـانی هسـتند  کتـاب )یهودیـان(  ۷۵( یعنـی: بعضـی از اهـل 

بدهـی آن را بـه تـو بـر نمی گردانـد، مگـر آنکـه بـرای مطالبـه ی آن دائمـًا بـاالی سـر او 

بایسـتی. هوشـیاری در شـناخت افـکار و عقایـد و تهدیدهـا، یکـی از شـروط اساسـی 

رهبـری اسـت.

نظارت، اصالح سازمان.   .  

َعِن اْلُمْنَکـر  َویْنَهـْوَن  ِباْلَمْعـُروِف  ُمـُروَن 
ْ
َویأ ِإَلی اْلَخیـِر  یْدُعـوَن  ـٌة  ّمَ

ُ
أ ِمْنُکـْم  >َوْلَتُکـْن 

کـه دیگـران را بـه خیر  …< )آل عمـران، ۱۰۴( یعنـی: از میـان شـما بایـد گروهـی باشـند 

دعـوت نماینـد و از بدی هـا بـر حـذر دارنـد.

تقویت روحیه، بررسی عوامل شکست.    .  

از  پـس  یعنـی:   )۱۳۹ )آل عمـران،   >… ْاالْعَلـْوَن  ْنُتـُم 
َ
أ َو  َتْحَزُنـوا  ال  َو  َتِهُنـوا  ال  >َو 

شکسـت در جنـگ احـد، خداونـد خطـاب بـه مسـلمانان می فرمایـد: سسـتی نکنیـد و 

کـه شـما برتریـد. غمگیـن نباشـید 

شکسـت موضعـی در یـک برهـه از زمـان، نشـانه ی شکسـت نهایـی نیسـت، بلکـه 

تجربـه ای بـرای رسـیدن بـه موفقیـت و پیروزی اسـت.

کنـد. در ضمـن روحیه دادن بایـد به عوامل  مدیـر و رهبـر بایـد روحیه هـا را تقویـت 

کرد شکسـت توجه 

عطوفت، مشورت.    .  

کـرم می فرماید:  خداونـد پـس از بیـان ضعف هـای جنـگ احد، خطاب بـه پیامبر ا

اهَّلِل<  َعَلـی  ْل 
َ

َفَتـَوّک َعَزْمـَت  َفـِإذا  ْاالْمـِر  ِفـی  شـاِوْرُهْم  َو  َلُهـْم  اْسـَتْغِفْر  َو  َعْنُهـْم  >َفاْعـُف 
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کـن و بـرای  )آل عمـران، ۱۵۹( یعنـی: از تقصیـر آنـان درگـذر و برایشـان طلـب آمـرزش 

گرفتـی،  تصمیـم  هنگامی کـه  اّمـا  بگیـر.  مشـورت  آنـان  از  آینـده  تصمیم گیری هـای 

کـن و آن را عملـی سـاز. قاطـع بـاش و بـه خـدا تـوکل 

ْنُفِسـُکْم..< )آل عمران، 
َ
ّنی هذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أ

َ
صاَبْتُکْم ُمصیَبٌة …ُقْلُتْم أ

َ
>َوَلّما أ

۱۶۵( یعنـی: هنگامی کـه مصیبتـی )هم چـون شکسـت جنـگ احـد( بـه شـما رسـید، 

کـج اسـت؟ بگو: آن از سـوی خودتان اسـت. گفتیـد: ایـن مصیبـت از 

 معرفت.    .  

شـناخت و معرفـت در رشـد و تعالـی انسـان، نقـش بسـزایی خواهـد داشـت و در 

فرمایـش مـوالی متقیـان؟ع؟ می بینیم که حضرت، از طرفـی معرفت خدا را باالترین 

نافع تریـن  را  نفـس  معرفـت  و  شـناخت  دیگـر  سـوی  از  و  می کنـد  معرفـی  معرفت هـا 

خـدای  معرفـت  یعنـی:  المعـارف«  اعلـی  سـبحانه  اهَّلل  »معرفـة  می دانـد.  معـارف 

سـبحان بلندمرتبه تریـن معرفت هـا اسـت )سـایر روایـات را نـک: آمـدی، غررالکلـم، 

ص ۳۱۹( و »معرفـة النفـس انفـع المعـارف« یعنـی: معرفـت نفس خود سـودمندترین 

معرفت هـا اسـت. )همـان( و رسـول خـدا؟ص؟ در ارتبـاط ایـن دو بـا هـم می فرمایـد: 

کـه خـود را بشناسـد، پـروردگار خـود را  »مـن عـرف نفسـه، فقـد عـرف ربـه« یعنـی: هـر 

شـناخته اسـت.

حسن خلق.    .  

کـه بـرای مدیریـت بسـیار الزم و  حسـن خلـق، یکـی دیگـر از ویژگی هایـی اسـت 

کارهـا از طریـق دیگـران باشـد، از میـان  گـر مفهـوم مدیریـت، انجـام  ضـروری اسـت. ا

خصلت هـای مدیـر، می توانیـم بـه اهمیـت حسـن خلـق و داشـتن ارتبـاط حسـنه بـا 
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کـه قرآن در رابطه با پیامبـر؟ص؟ می فرماید: >فبما رحمه  دیگـران پـی ببریم، چه بسـا 

کنـت فّضـًا غلیـظ القلـب النفضـوا مـن حولـک< )آل عمـران،  مـن اهَّلل لنـت لهـم و لـو 

گر خشـن و سـنگدل بودی  ۱۵۹( تـو از پرتـوی رحمـت الهـی در برابـر آنهـا نرم شـدی و ا

کنـده می شـدند. از اطـراف تـو پرا

کـه سـبب برانگیختن لجاجـت طرف مقابل می شـود خودداری  بایـد از هـر عاملـی 

گـر ایـن مـوارد رعایت شـود ایـن بحث مثمر ثمـر خواهد بود. کنیـم و ا

توکل.    .  

کـردن  گـذار  کار بـه دیگـری. منظـور از تـوکل در اینجـا وا گذاشـتن  تـوکل یعنـی و ا

کار بـه خـدا اسـت. در حقیقـت یکـی از شـرایط تقـوا، تـوکل بـر خـدا اسـت، بدیـن معنـا 

کنیـم و تنهـا بـه رشـته ی امیـد او چنـگ زنیـم >و مـن یتـوکل علـی  کـه غیرخـدا را رهـا 

اهَّلل فهـو حسـبه< )الطـالق، ۳( یعنـی: هـر کـس بـه خدا تـوکل کند، خدا بـرای او کافی 

کـرم؟ص؟ می فرمایـد: »و مـن احـب أن یکـون اقـوی النـاس فلیتـوکل  اسـت. و پیامبـر ا

علـی اهَّلل و مـن احـب أن یکـون اغنـی النـاس فلیکـن بمـا فـی یـداهَّلل اوثق لمافـی یده« 

کنـد و  کـه نیرومندتریـن مـردم باشـد، بایـد بـر خـدا تـوکل  کـس می خواهـد  یعنـی: هـر 

هـر کـس دوسـت دارد، از همـه ی مـردم توانگرتـر باشـد، باید اعتمادش بـه آنچه درید 

قـدرت خـدا اسـت، بیش تـر از آنچـه در دسـت خـود او اسـت باشـد.

تواضع.    .  

تواضـع بـه معنـی فروتنـی اسـت. حضـرت علـی؟ع؟ در خطبـه ی همـام در وصـف 

کلـی آنهـا در زندگـی  متقیـن می فرمایـد: »مشـهیم التواضـع« یعنـی: خـط مشـی و روش 

کبـر و خودنمایی او فراهم شـود، ملکه ی تواضع  گـر زمینـه بـرای بروز  تواضـع اسـت و ا
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بالفاصلـه آن را سـرکوب می کنـد و بـه طـور یکسـان حالـت تواضـع را در او حفـظ خواهـد 

نمود.

انتقادپذیری.    .  

کـه خیرخـواه  کسـانی  و  بیـن خـود  انتقادپذیـری،  اصـل  کـردن  کـم  بـا حا مدیـر، 

را  همکارانـش  و  خویـش  روزافـزون  توفیـق  و  سـازندگی  رشـد،  موجبـات  هسـتند،  او 

فراهـم می نمایـد. در ایـن رابطـه امـام علـی؟ع؟ بـه مالک اشـتر می فرمایـد: »ثم لیکن 

کـره  آثارهـم عنـدک أقولهـم بمـّر الحـق لـک و أقلهـم مسـاعدة فیهـا یکـون منـک مّمـا 

کسـی  ک حیـث وقـع« )سـیدرضی، نامـه ی ۵۳( و از آنهـا  اهَّلل ألولیائـه واقعـًا مـن هـوا

گـر چـه تلـخ باشـد، بـه صراحـت بـا تـو بگویـد و  کـه حـق را، ا را بهـای بیشـتری بـده 

کـه خـدا آن را بـرای اولیـای خـود نمی پسـندد،  کاری  کم تریـن همـکاری بـا تـو در  از 

کار بـر وفـق میـل تـو باشـد. گرچـه آن  خـودداری نمایـد 

قاطعیت.    .  

کسـی  قاطعیـت از ریشـه ی قطـع بـه معنـای بـرش داشـتن اسـت و مدیـر شایسـته 

کـه در اداره ی سـازمان و افـراد تحـت مدیریـت خـود کم تـر دچـار ضعـف و تردید  اسـت 

در تصمیم گیـری شـود. امـام علـی؟ع؟ در نامـه ی خـود بـه مالـک اشـتر هنگامی کـه 

وی را بـه حکومـت مصـر گماشـتند توصیـه می کنـد؛ افـرادی را بـرای قضـاوت و انجام 

کریـم خطـاب بـه پیامبـر می فرماید:  کـه قاطعیـت داشـته باشـند. قـرآن  امـور برگزینـد، 

>یـا ایهـا النبـی، جاهـد الکفـار و المنافقیـن و اغلـظ علیهم< یعنـی: ای پیامبر با کفار و 

کـن و بـر آنـان سـخت بگیر. منافقـان جهـاد 
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تشویق و تنبیه. .  .  

گـر در سـازمانی، فعالیـت افـراد، از لحـاظ نتایـج مترتـب بـر آنهـا یکسـان باشـد و  ا

کار ارائه شـده، تفاوتـی منظور نگردد، باید شـاهد  کارگـزاران، دل زدگـی از جهـت  میـان 

رکـورد اسـتعدادها و خاموشـی ابتـکار عمل هـا، روحیه هـا و بی تفاوتـی و مسـامحه در 

امـور باشـیم. »وال یکونـن المحسـن و المسـی ء عندک بمنزله سـواء« )همـان، نامه ی 

۵۳( یعنـی: و نبایـد )ای مالـک( نیکـوکار و بـدکار نـزد تـو بـه یـک پایـه باشـد.

کـه دیدگاهـی ماتریالیسـتی دارنـد،  در تئوری هـای مدیریـت ترجمه شـده از غـرب، 

بـا یـک دیـد مـادی  کارکنـان سـازمان، تنهـا  بـه عوامـل مشـوق و برانگیزاننده هـای 

نگریسـته می شـود و سـعی بـر ایـن اسـت که از طریـق پاداش های مـادی و ترفیع های 

اداری، افـراد را ترغیـب بـه کار و فعالیـت بیشـتر نماینـد، ولـی در مدیریـت اسـالمی ایـن 

گرفتـه می شـوند و عامـل اصلی که  عوامـل به عنـوان برانگیزاننده هـای فرعـی در نظـر 

فـرد را بـه تالشـی مسـتمر و پی گیـر، ترغیـب می نمایـد، همانـا جلب رضایت خدا و سـیر 

إلـی اهَّلل اسـت و در ایـن دیـدگاه نیـز، بایـد به ایـن مهم و نقطه اتکا توجـه وافری نمود 

و بـه نحـوی شایسـته و بایسـته ای آن را مـورد اسـتفاده قـرار داد.

پیشگامی در اعمال.   .  

مدیـر در عمـل، بـه آنچـه که بیان مـی دارد، باید پیش قدم و پیش گام زیردسـتان 

بعـد  لحـاظ  از  نه تنهـا  نقیصـه،  ایـن  واسـطه ی  بـه  این صـورت  غیـر  در  باشـد.  خـود 

مدیریـت بـر خویشـتن شـرایط احـراز را از دسـت داده اسـت، بلکـه توصیه هـای او نیـز 

گفتـه باشـد. گرچـه بـه حـق  تأثیـری نخواهـد داشـت، ا

کـه  >اتامـرون النـاس بالبـر تتسـون انفسـکم< )البقـره، ۴۴( یعنـی: چگونـه شـما 
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مـردم را بـه نیکـوکاری دسـتور می دهیـد، خـود را فراموشـمی کنید.

»ولیکـن تأدیبـه بسـیرته قبـل تأدیبـه بلسـانه« )سـیدرضی، حکمـت ۷۳( یعنـی: 

کـردن و آراسـتن دیگـری بـه زبـان، بـه روش خـود او را مـؤدب و  و بایـد پیـش از ادب 

آراسـته نمایـد.

آیـات قـرآن و روایـات اسـالمی مـا را از نـزاع و گفت وگوهـای بی فایـده و اعتـراض بـر 

که نه تنها فایده  گفتار دیگران بدون غرض و مقصود دینی بر حذر داشـته اسـت، چرا

و نفعـی نـدارد، بلکـه موجـب دشـمنی، نفـاق، و از بیـن رفتـن سـالمت عقـل می گـردد. 

امـام صـادق؟ع؟ بـه نقـل از امـام حسـین؟ع؟ می فرمایـد: جـدال از چهـار حـال بیـرون 

کـه هـر دو طـرف نسـبت بـه آن، علـم  نیسـت: اول اینکـه مباحثـه در مسـئله ای اسـت 

و اتفـاق نظـر نسـبت بـه آن دارنـد؛ در ایـن صـورت، هـر دو از مرحلـه خلـوص و صفـا 

کـرده و طلـب رسـوایی و فضیحـت نمودیـد. دوم،  بیـرون رفتـه و علـم خـود را ضایـع 

کـه در ایـن حالـت، نادانـی  ع مـورد بحـث هسـتند  آنکـه هـر دو جاهـل بـه آن موضـو

کرده انـد. سـوم، اینکـه یکـی  خـود را آشـکار نمـوده و روی جهـل بـا همدیگـر مجادلـه 

کـه جاهـل اسـت جـدال می کنـد. در ایـن صـورت، مقصـود  عالـم اسـت و بـا شـخصی 

کـردن لغـزش طـرف مقابـل از روی ظلـم بـه او اسـت و چهـار، یکـی  آن عالـم؛ روشـن 

بـا شـخص عالـم جـدال می کنـد. در این صـورت شـخص جاهـل،  کـه  بـوده  جاهـل 

کـرده اسـت. پـس جـدال  احتـرام و منزلـت عالـم را حفـظ نکـرده و نسـبت بـه او سـتم 

کـه انصـاف داشـته باشـد و در مقابـل حـق  بـه هـر صـورت زشـت و نـاروا اسـت، و کسـی 

کـرد، و در ایـن حالـت ایمـان خـود را محکم  تسـلیم باشـد، قهـرًا جـدال را تـرک خواهـد 

گرفته و عقل خود را از لغزش و اشـتباه حفظ  نگه داشـته و سـالمتی دین خود را نیکو 

کرده اسـت.
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جدال های غیر احسن. .

جدال برای مقاصد شیطانی.   . .

گاه مناظـره کننـده درصـدد حقیقت یابـی یا اثبات سـخن خود نیسـت، بلکه برای 

رسـیدن بـه اهـداف شـیطانی مناظـره می کنـد. لـذا بایـد بـا شـرکت نکـردن در چنیـن 

مناظراتـی، توطئـه ی طـرف مقابـل را خنثـی نمود یـا باید به گونه ای مناظره شـود که 

اهداف شـیطانی او روشـن شـود تا وی به آنها نرسـد. خداوند متعال می فرماید: >َو ال 

ْوِلیاِئِهْم 
َ
ـیاِطیَن َلُیوُحوَن ِإلـی أ

َ
ُه َلِفْسـٌق َو ِإّنَ َالّش کُلـوا ِمّمـا َلـْم ُیْذکـِر ِاْسـُم َاهَّلِل َعَلْیـِه َو ِإّنَ

ْ
َتأ

کـْم َلُمْشـِرکون< )األنعـام، ۱۲۱( یعنی: از ذبحی که نام  َطْعُتُموُهـْم ِإّنَ
َ
ِلُیجاِدُلوکـْم َو ِإْن أ

کـه خود نافرمانی اسـت؛ و شـیاطین به دوسـتان  خـدا بـر آن یـاد نشـده اسـت مخوریـد 

کنید، از مشـرکانید.  گر از ایشـان پیروی  کنند. ا کـه با شـما مجادلـه  خـود القـا می کننـد 

بـا توجـه بـه آیـه ی >جاُدلـوِا بالباِطـِل ُلیْدِحُضـوِا بـِه ْالَحـق< )الغافـر، ۵( ابطـال حـق 

یـا اثبـات باطـل از جملـه هدف هـای شـیطانی اسـت )نـک: مرتضـی رحیمـی و سـمیه 

سـلیمانی، جـدال احسـن از منظـر امـام رضا؟ع؟(.

جدال با جاهل و اهل باطل.   . .

هنگامی کـه بعضـی از حضـرت صـادق؟ع؟ پرسـیدند: جدال غیر احسـن چیسـت؟ 

کنـی، او دلیـل  کـه اهـل باطـل اسـت مجادلـه  کسـی  کـه با حضـرت فرمـود: آن اسـت 

کنـد ولـی تـو قـادر نباشـی بـا منطـق صحیـح بـه او پاسـخ بگویـی و  نادرسـتی اقامـه 

گفتـه تـو را قبـول نـدارم )بـدون اقامـه ی دلیـل( یـا  کـه مـن  کنـی  تنهـا بـه ایـن قناعـت 

کـه اهـل باطل اسـت سـخن حقـی را بگوید که بخواهـد از آن برای  اینکـه آن شـخص 

مقصـد نادرسـت خـود کمـک بگیـرد و تـو از تـرس نداشـتن جـواب صحیـح سـخن حق 
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کار بـر شـیعیان مـن حـرام اسـت که سـبب فتنـه و انحراف بـرادران  کنـی. ایـن  را انـکار 

گـواه  ل  ضعیـف االیمـان شـوند و اهـل باطـل از ناتوانـی این گونـه اشـخاص در اسـتدال

و شـاهدی بـر حقانیـت خـود دسـت و پـا نماینـد. سـپس امـام صـادق؟ع؟ نمونه هـای 

کـه قـرآن در امـر معاد در برابر مشـرکان داشـته، ذکر می فرماید  التی  متعـددی از اسـتدال

و آنهـا را بـه عنـوان مصادیـق جـدال احسـن می شـمرد )عالمـه مجلسـی، ۱۳۷۵ ش، 

ج ۲، ص ۱۲۵(.

نتیجه.  

گفت وگـوی  گفتـار،  از جملـه: خصومـت در  قـرآن، جـدال در معانـی متنوعـی  در 

کـردن خصـم بـه کار  جانب دارانـه، دفـاع سرسـختانه از باطـل و مناظـره بـرای مجـاب 

گفتاری اسـت  کاربـرد قرآنـی، جـدال بـه معنای رویارویی و کشـمکش  رفتـه اسـت. در 

ع احسـن آن، مجـاز  کـه بـه دو روش احسـن و غیراحسـن انجـام می شـود و تنهـا نـو

کرده انـد.  اسـت و آیـات بـه آن سـفارش 

بی تردیـد اساسـی ترین پایـه ی عبودیـت و بندگـی خـدا، تسـلیم و تواضـع در برابـر 

حـق اسـت و بـه عکـس هرگونـه تعصـب و لجاجـت مایـه ی دوری از حـق و محـروم 

شـدن از سـعادت اسـت.

هنگامی کـه بـه تاریـخ انبیـای بـزرگ باز می گردیـم و علل انحـراف و گمراهی اقوام 

کـه ایـن سـه امـر  پیشـین را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم بـه خوبـی می تـوان دریافـت 

)تعصـب و لجاجـت و دوری از حـق( نقـش اصلـی را در انحـراف آنهـا داشـته اسـت و 

یـک برنامـه ی عـام بـرای همـه ی اقـوام زشـت کار پیشـین بـوده اسـت، آنهـا بـه خاطـر 

وابسـتگی شـدید بـه افـکار و برنامه هـای خرافـی و لجاجـت و اصـرار بـر آنهـا، چشـم 
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ایـن طریـق، خرافـات  بـه  و  ادامـه می دادنـد  کانشـان  نیا پیـروی  بـه  گـوش بسـته  و 

بی اسـاس از نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقـل می شـد و صـدای دل نشـین مـردان الهـی 

گـم می شـد.  کـه بـرای هدایـت آنهـا آمـده بودنـد، در میـان فریادهـای جاهالنـه آنـان 

بنابرایـن در مناظـره نبایـد تعصـب نابـه جـا داشـت. ضـرورت ایـن عنصـر را می تـوان از 

جملـه ی امـام رضـا؟ع؟ »أالَن جئـَت بالنصفة یا نصرانی« )نک: طبرسـی، االحتجاج، 

بـا  کردیـدر مناظـره  رفتـار  انصـاف  بـه  کنـون  ا ج ۲، ص ۴۱۷(. یعنـی: ای نصرانـی، 

جاثلیـق نتیجـه گرفـت، زیـرا حضـرت از عـدم انصـاف جاثلیـق اعتـراض و بـه گونه ای 

کرده انـد. رعایـت انصـاف و پرهیـز از تعصـب را در مناظـره تشـویق 

کـه خودشـان را بـه خـواب زده انـد نمی توانیـم بـا حـرف حـق  اّمـا در مـورد افـرادی 

کـه خـدا بـه پیغمبـرش فرمـود، شـما هـم نمی توانـی.  کنیـم، آن چنـان  متقاعدشـان 

گـر نشـانه ای بیـاوری، ایمـان می آوریم.  )األنعـام، ۱۰۹- ۱۱۱( آنهـا قسـم یـاد می کننـد ا

بگـو خـدا می توانـد نشـانه بیـاورد، ولی شـما ایمـان نمی آوریـد، چون اینـان اول ایمان 

نیاوردنـد مـا هـم، دل و دیـده آنـان را از ایمـان بگردانیدیـم تـا در ضاللـت بماننـد و 

کنیـم، بـاز  گـر تمـام فرشـتگان را هـم بـر آنهـا بفرسـتیم و مـردگان را زنـده  چنان کـه ا

ایمـان نمی آورنـد، مگـر خـدا بخواهـد.

خداونـد در آیـه ی ۲۵ سـوره ی األنعـام بـه پیامبـر؟ص؟ می فرمایـد: از هدایـت اینهـا 

مأیـوس بـاش، بعضـی سـخن تو را می شـنودند ولی پرده بر دل هایشـان نهاده ایم که 

گـر همـه ی نشـانه های  نمی فهمنـد، گوش هـای آنهـا از شـنیدن حـق سـنگین اسـت، ا

الهـی را مشـاهده کننـد بـاز ایمـان نمی آورنـد و نزد تـو مجادله می کننـد و می گویند این 

نشـانه ها افسـانه ای بیش نیسـت.
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