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سخن جامعه / سال چهارم/ شماره پنجم /تابستان  1394

ِجدال از منظر روایات 

حجت حسینی بیدوئی و اصغر محمدپور*
چکیده

ِجــدال و ِمــراء یکــی از آفت ها و موانع پیشــرفت علمی و اخالقی محّصلین دانش اســت. این 
آفت بیشــتر در مباحثه های علمی بروز می کند. جدال به معنای اخالل در ســخن دیگری است 
که غیر از روشــن شــدن حق است،  که برای اظهار فضل و برتری یا دشــمنی و یا هر هدف دیگری 
که شامل جدال مذموم )که همان مراء  واقع می شود. جدال معنای وسیع تری نسبت به ِمراء دارد 
است( و جدال احسن می باشد. در قرآن و روایات نه تنها از جدال احسن نهی نگردیده، بلکه به 
که جدال احسن،  کرد، این است  که باید بسیار به آن توجه  آن سفارش نیز شده است. اما نکته ای 
گرفتار  که در صورت فراهم نبودن آن ها باید به شدت از آن پرهیز شود تا فرد،  شرایط ویژه ای دارد 
جدال باطل نگردد. بنابراین بهتر است قبل از هر چیزی، شخص، شرایط خود را بسنجد و سپس 
وارد جدال شود. از نشانه های جدال مذموم یا ِمراء، می توان به اذیت مردم، عیب جویی، دورویی، 
کردن در معرض عموم،  خودستایی، شادمانی از اندوه دیگران و ناراحتی از شادمانی آن ها، مناظره 
کرد. انسان  کردن و دشوار شدن سکوت، اشاره  مناظره با افراد سطوح پایین، تند و خشن صحبت 
گر دچار  که آیا دچار این رذیله اخالقی هست یا نه. پس ا با اندکی تأمل می تواند تشخیص دهد 
که موجب این عمل  گوار آن نیز بنگرد تا عواملی را  این آفت شده است، باید به پیامدها و عواقب نا

ک نماید. می شود، ترک، و روح خود را از این آفت پا
گان كلیدی واژ

جدال، جدال أحسن، جدال مذموم، ِمراء، عوامل، پیامدها، درمان.

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
گنــاه برای او  گناه می شــود و زمینه  کــه مرتکب  در میــان اعضــاء انســان بیشــترین عضوی 
که  کید شده است. تا آنجا  که در روایات بسیاری بر این مسأله تأ فراهم تر است، زبان است 
َســان )کلینی،1407 ه.ق:11/2(؛  کاَن ِفی َشــی ٍء ُشــْؤٌم َفِفی الّلِ کرم a فرموده اند: »ِإْن  پیامبر ا
گر در چیزی نحســی و شــّر باشــد، در زبان اســت«. علمای اخالق برای زبان بیش از هفتاد  ا
گناهــان زبــان، ِجدال مذمــوم یا ِمراء اســت. ِجدال مذموم یــا ِمراء،  گنــاه شــمرده اند. یکــی از 
گرچه باطل  که میان مردم صورت می گیرد تا اینکه سخن خود را ا گفتگوهایی است  مباحثه و 
کنند.  کرســی نشــانده و اظهار فضل و دانش نمایند، و بر ســخن دیگری اعتراض  باشــد، به 
گناه در میــان تمام توده های مردم وجود دارد، اما دانشــمندان و  گرچــه امــکان ارتکاب این  ا
که برنامه  محّصلین علم و دانش بیشتر در معرض آن قرار دارند. بخصوص طالب علوم دینی 

کردن دروس حوزه و مباحث دیگر می باشد. روزمره آنان بحث 
که بسیاری از آن ها مانند  کتب اخالقی ما به آن پرداخته شــده؛  کم و بیش در  این مســأله، 
کتب متأخرین مانند  جامع السعادات و معراج السعاده به صورت مجمل و تعداد معدودی از 
اخــالق الهــی نوشــته مرحوم آیــت اهلل مجتبی تهرانی w بــه صورت مفّصل، بــه این موضوع 
پرداخته اند. مقاالتی نیز به صورت جزئی تر پیرامون این مســأله نگاشــته شــده اســت. در این 
که تفاوت آن را با ِجدال أحســن  مقاله تعریفی جامع از ِجدال مذموم یا ِمراء ارائه شــده اســت 
کــه در این  روشــن می ســازدکه بیــان تفــاوت این دو از مهم ترین مباحث این مســأله می باشــد 
مقالــه بــه صورت مفصل و روشــن به آن پرداخته شــده اســت. همچنین با اســتفاده از آیات و 
روایــات وکتــب اخالقی مســائل دیگر مربوط بــه جدال مانند زمینه پیدایــش ِجدال مذموم یا 

ِمراء، پیامدها و راه درمان آن بیان شده است.
مفهوم شناسی
مفهوم جدال

»جــدل« در لغــت به معنــای پیچاندن طناب اســت )راغب اصفهانــی،1412 ه.ق:189( و 
که  کار مــی رود )مجادلــه(، معنای مشــارکت را خواهد داشــت  کــه در وزن مفاعلــه بــه  زمانــی 
کــه دو نفــر بر هــم پیچیده اند و هر یکی دیگــری را با ســخن و رأی خود  گویــی  در اصطــالح، 
که یکی دیگری  گرفتن است  کشتی  که اصل در ِجدال، زمین زدن و  گفته اند  می پیچاند. و نیز 

که همان ِجدالة است، ساقط می کند )راغب اصفهانی،1412 ه.ق:189(. را بر زمین سخت 
اقسام جدال

جدال از نظر غرض و هدف از آن، به دو دســته »جدال أحســن« و »جدال مذموم یا مراء«، 
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گر شخص در ِجدال، غرض و هدف دینی نداشته باشد، آن را جدال مذموم  تقسیم می شود. ا
کریم  که در قرآن  گر هدف اظهار حق باشــد، آن را »ِجدال أحســن« می نامند  گویند و ا یا ِمراء 
که به زودی به آن ها اشاره خواهد شد. در نتیجه  نیز به آن اشــاره شــده است 1 و شــرایطی دارد 
که ِجدال، ِصرفًا به معنای غلبه بر  ِجدال مفهوم وسیع تری نسبت به ِمراء دارد. به این صورت 

خصم و رقیب می باشد )مصباح یزدی،1388 ه.ش:205(.
الف( ِجدال أحسن

که خداوند، خود، در آیات قرآن، از آن برای هدایت مردم  ِجدال أحسن روش مطلوبی است 
کتابی مثل من یا  گر  که ا گفتگو با مخالفان اظهار داشته  کرده است. قرآن کریم بارها در  استفاده 
ده سوره مثل سوره های من یا یک سوره مثل من بیاورید، من دعوت خود را پس می گیرم. حتی 
که هرگز حتی  کنید ولی بدانید  کس می خواهید برای همکاری دعوت  که از هر  به آنان فرموده 
که او را  یک ســوره مثل قرآن نخواهید آورد. همچنین در داســتان حضرت ابراهیم A با نمرود 
که مرگ و حیات به دست اوست.  کن  به خداپرستی دعوت می کرد، فرمود: خدایی را پرستش 
گفت: مرگ و حیات در دست من نیز هست. می توانم دستور اعدام دهم یا یک اعدامی را  نمرود 
که طلوع خورشید از مشرق  کرده  گونه طراحی  کنم. ابراهیم A فرمود: خداوند نظام را آن  آزاد 

کن، نمرود مبهوت شد )قرائتی،1383 ه.ش:215/10(. است، تو خورشید را از مغرب ظاهر 
اولیاء دین نیز از شیوه ِجدال أحسن با مخالفان و عقائد باطله استفاده می کردند و علمای 
گفتگوهای شفاهی و یا در مکاتبات و یا تألیفات بر  بسیاری این سنت حسنه را داشته اند. و در 
کتاب الغدیر  مبنای منطق و برهان، متین و محترمانه به نشر حق و رّد باطل می پرداختند؛ مانند 
کتاب الرحلة المدرسّیه  کتاب المراجعات نوشــته ســید شــرف الدین و  نوشــته عالمه أمینی، 

نوشته محمد جواد بالغی )محدثی، بی تا:5(.
گرفته اند و خود  ایــن روش را، عالمــان دینــی ما و یاوران شــیعه، از پیامبر و آل پیامبــر b فرا
پیامبــر a بــه فرمــان الهــی همــراه با حکمــت و موعظه حســنه، از ِجدال و بحــث نیکو بهره 
که سیره ائمه دین برای ما حجت می باشد، باید روش های آن ها را از این  می گرفت2. از آنجا 
دیــد، مــورد دقــت نظر قرار داد. بــرای مثال، چه وقت با دشــمن بحــث می کرده اند؟ چه موقع 
اعراض از بحث می کردند؟ در چه شــرایطی ســکوت می کرده اند؟ و چه هنگام یاران را أمر به 
سکوت می نموده اند؟ و هنگام بحث از چه راه هایی برای افشای حقیقت استفاده می کردند؟

شرایط ِجدال أحسن
ما در اینجا با استفاده از آیات و روایات، شرایطی برای ِجدال أحسن بیان می کنیم.

الف( در ِجدال أحسن هدف آشکار شدن حق، دفع باطل، رّد شبهات از دین و راهنمایی 
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کرسی نشستن حرف ما، شکست حریف،  که هدف آن به  گمراهان است، برخالف ِجدالی 
فضل فروشــی، تفاخر، تعصب و ترویج باطل اســت )محدثی،1376 ه.ش:262(. در حدیثی 

امام باقر A می فرمایند:
 
ْ
أ اِس ِإَلیِه َفْلیَتَبّوَ ْو یْصِرَف ِبِه ُوُجوَه الّنَ

َ
َفَهاَء أ ْو یَماِری ِبِه الّسُ

َ
»َمْن َطَلَب اْلِعْلَم ِلیَباِهی ِبِه اْلُعَلَماَء أ

کس علم بجوید تا به وســیله آن بر دانشــمندان  اِر )کلینی،1407 ه.ق:46/1(؛ هر  َمْقَعَدُه ِمَن الّنَ
کند، یا با سفیهان ممارات و جّر و بحث نماید یا چهره ها را به سوی خود  مباهات و فخرفروشی 

برگرداند، جای خود را در دوزخ آماده سازد«.
و در حدیث دیگری امام حسین A نسبت به وسوسه شیطان در القای انگیزه نادرست 

)ریا( در مجادله هشدار داده است:
وا ِبک  کی ال یُظّنُ یِن  ُجــِل َو یناجیــِه َو یُقوُل ناِظِر الّناِس ِفــی الّدِ ــیطاَن َلیَوْســِوُس ِللّرَ  الّشَ

َ
»َو ِاّن

اْلَعْجَز َو اْلَجْهَل )مجلســی،1403 ه.ق:135/2(؛ شــیطان پیوســته انسان را وسوسه می کند و در 
گمان نکنند تــو عاجز و نادان  کن تا  گــوش او می خوانــد و می گویــد با مــردم در امر دین مناظره 

هستی«.
که حساسیت طرف مقابل را برمی انگیزد و او را خشمگین  کننده باید از هر چه  ب ( بحث 
کند. همچنین حرفهای زشــت  و عصبی می ســازد و او را در رأِی باطلش تثبیت می کند، پرهیز 
ِذیــَن یْدُعوَن ِمــْن ُدوِن اهلِل 

َ
وا اّل و تعبیرهــای زننــده بــکار نبــرد. قرآن مجیــد می گویــد: »َو ال َتُســّبُ

که غیر از خدا می خوانند ناسزا و دشنام نگوئید. مبادا آن ها روی  )انعام/108(؛ معبودهایی را 
کنند«. )مکارم شیرازی،1374 ه.ش:26/20( دنده لجاجت بیفتند و به خداوند بزرگ اهانت 
کافی باشــد. لذا  گاهی  کــه بــه نمایندگــی از دین ِجــدال می کند، بــا دانــش و آ کســی  ت (  
در حدیثــی یکــی از دوســتان امــام صادق A  بنــام »طیار« )حمزة بن محمــد( می گوید به 
که شــما از مناظره  اِس؛ به من خبر رســیده  کِرْهــَت ُمَناَظَرَة الّنَ ک 

َ
ّن

َ
کــردم: َبَلَغِنــی أ امــام عــرض 

کاَلُم ِمْثِلک َفاَل یکَرُه َمْن  ا  ّمَ
َ
کردن با مخالفان ناخشــنود هســتید. امام A در پاســخ فرمود: »أ

ا اَل َنکَرُهُه )مجلســی،1403 
َ

کاَن َهکذ ْن یِطیَر َفَمــْن 
َ
ْن یَقــَع َو ِإْن َوَقــَع یْحِســُن أ

َ
ِإَذا َطــاَر یْحِســُن أ

که وقتی پرواز می کنند و اوج  کسانی  که چون تو باشد عیبی ندارد، از  کسی  ه.ق:124/2(؛ اما 
کنند  که می نشینند به خوبی می توانند پرواز  می گیرند به خوبی می توانند بنشینند، و هنگامی 

که چنین باشد ما از مناظره او ناخشنود نیستیم«. کسی  گیرند،  و اوج 
کــه قرآن مجید  کند. چنان  ث (ســخن را منطقــی و نــرم بگویــد و ادب و متانــت را رعایــت 
ِذی 

َ
ْحَسُن َفِإَذا اّل

َ
ِتی ِهی أ

َ
می فرماید: »َقْواًل َسِدیدًا )نساء/9(«، »َقْواًل َلینًا )طه/44(«، »اْدَفْع ِباّل

که نیکوتر است بدی ها را دفع  ُه َوِلی َحِمیٌم )فصلت/34(؛ با روشی 
َ
ّن
َ
کأ َبیَنک َو َبیَنُه َعداَوٌة 
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گویی دوست  که  که میان تو و او دشــمنی است آن چنان نرم می شود  کســی  کن، در این حال 
کننده سوء استفاده می کند،  گر شخص مقابل از خوش ُخلقی ِجدال  گرم و صمیمی است« اما ا
که به آن جدل حســن  کرد  بایــد بــه شــکل متعارف )نه خوش رفتار و نــه بد رفتار( با او بحث 
گفته شــده اســت )تهرانی،1389 ه.ش:192/4(. این نکته ازدومین ااّل اســتثناییه آیه »َو ال  نیز 
ذیَن َظَلُموا ِمْنُهم )عنکبوت/46(« به دســت 

َ
 اّل

َ
ْحَســُن ِإاّل

َ
تی ِهی أ

َ
 ِباّل

َ
ْهَل اْلکتاِب ِإاّل

َ
ُتجاِدُلوا أ

که ظلم  گروهــی از آنها کنیــد اال با  کتاب مجادلــه نیکو  کریــم می فرماید بــا اهل  می آیــد قــران 
کرد پس چه بایدکرد جدال  گر نمی توان باآنها جدال احســن  که ا کردند، ســؤال این جاســت 

باطل نیز قطعًا صحیح نمی باشد پس تنها یک راه باقی می ماند وآن هم جدال حسن است.
که شخص مقابل نیز آن  ج (مواد بحث و جدل درست )حق( باشد. برای نمونه از مسلمات 
که شخص برای  کند. پس وقتی  را قبول دارد استفاده و باطل بودن عقیده آن شخص را اثبات 
که طرف مقابل برای اثبات باطل خود  اثبات حق از سخن باطل طرف مقابل یا انکار حقی 

کار می گیرد، استفاده بکند ِجدال غیر أحسن خواهد بود )تهرانی،1389 ه.ش:187/4(. به 
کــرد )تهرانــی،1389  ح (مخاطــب آمــاده باشــد. پــس بــا مخاطــب لجــوج نبایــد ِجــدال 
ه.ش:188/4(. أمیرالمؤمنیــنA می فرمایند: »َدِع اْلُمَمــاَراَة َو ُمَجاَراَة َمْن اَل َعْقَل َلُه َو اَل ِعْلَم 

کن«. که عقل و دانش ندارد، رها  کسی  گفتگو را با  )مجلسی،1403 ه.ق:124/2(. بحث و 
کاری  خ (موضوع ِجدال مفید باشد )تهرانی،1389 ه.ش:188/4(. بحث از امور بی فایده 
که هیچ سودی  بیهوده و مورد نکوهش خردمندان و شرع است. از این رو ِجدال در موضوعی 
نــدارد، به حکم فطرت و عقل ســلیم نادرســت اســت. در فرمایشــی از حضــرت رضاA به 
که برای ایشــان فایده  گفتگو در چیزهایی  حضرت عبدالعظیم حســنی A، ترک ِجدال و 

ندارد، سفارش شده است 2 )مجلسی،1403 ه.ق:221/71(.
د (ِجدال در موضوع قابل فهم باشــد. برخی امور در محدوده درک و فهم بشــر نمی گنجد و 
که به تصور انسان درنمی آید  عقل آدمی را به آن راهی نیست. ذات الهی از جمله اموری است 
ُموا 

َ
ُموا ِفی َخْلِق اهلِل َو اَل َتَتکّل

َ
)تهرانی،1389 ه.ش:188/4(. امام باقر A می فرمایند: »َتکّل

 َتَحیرًا )کلینی،1407 ه.ق:92/1(. درباره آفرینش 
َ

 اْلکاَلَم ِفی اهلِل اَل یْزَداُد َصاِحَبُه ِإاّل
َ

ِفی اهلِل َفِإّن
گفتــن از ذات خدا چیزی جز  کنیــد و در ذات خدا بحث نکنید. همانا ســخن  گفتگــو  خــدا 

سرگردانی نمی افزاید«.
کْم  ْو ِإیا

َ
ا أ

َ
که قرآن مجید از قول پیامبر a می فرماید: »ِإّن ذ ( از اول خود را برتر نبیند. چنان 

ْو ِفی َضالٍل ُمِبیٍن )سبأ/24(؛ ما یا شما بر )طریق( هدایت یا در ضاللت آشکاری 
َ
َلَعلی ُهدی أ

هستیم«.



ستان1394
سال چهارم/ شماره پنجم / تاب

80

ر ( از رقیب دلیل بخواهد 3.
کرد تا طرف حس  گروه نهایت انصاف را رعایت  کس و هر  ز ( در بحث ها باید در مقابل هر 
که قرآن سخن  کردن واقعیات است، فی المثل هنگامی  گوینده به راستی در صدد روشن  کند 
گروهی حاصل  که برای  از زیان های شراب و قمار می گوید منافع جزئی مادی و اقتصادی آن را 
کَبُر ِمْن َنْفِعِهما 

َ
اِس َو ِإْثُمُهما أ کِبیٌر َو َمناِفُع ِللّنَ می شود نادیده نمی گیرد، می فرماید: »ُقْل ِفیِهما ِإْثٌم 

گناه آن ها  گناه عظیمی است و منافع جزئی برای مردم، اما  )بقره/219(؛ بگو در شراب و قمار 
از سودشان بیشتر است«. این طرز سخن مسلمًا در شنونده تأثیر عمیق تری می بخشد )مکارم 

شیرازی،1374 ه.ش:26/20(.
گر بتواند  گفته او بپذیــرد. بلکه ا که مطلب حــق را به عنوان  س (نبایــد اصرار داشــته باشــد 
که طرف مقابل آن مطلب را نتیجه فکر خودبداند بسیار مؤثرتر خواهد بود، و به تعبیر  کند  چنان 
کند این اندیشــه از درون وجود خودش جوشــیده، و فرزند روح او است تا به  دیگر طرف فکر 
گرفته  آن عالقه مند شود! سّر اینکه قرآن مجید بسیاری از حقایق مهم را از توحید و نفی شرک 
 ِإلٌه َمَع 

َ
ئل توحید می گوید: »أ تا مسائل دیگر در لباس استفهام در می آورد و مثاًل بعد از ذکر دال

اهلِل )نمل/60(؛ آیا معبودی با خدا همراه است؟« شاید همین امر باشد )مکارم شیرازی،1374 
ه.ش:25/20(.

که در روایات بســیاری در  که الزم اســت در اینجا به آن اشــاره شــود این اســت  اما نکته ای 
که مرز بین ِجدال  که حق با شخص است از ِجدال، نهی می شود 4. دلیل آن این است  حالی 
أحســن و ِجدال باطل بســیار باریک است. چنانچه عالمه مجلسی w درکتاب بحاراالنوار 

فرموده اند:
کثیرا ما یشــتبه أحدهما بالخر فی بادی  »لکن التمیز بینهما فی غایة الصعوبة و الشــکال و 
النظر و للنفس فیه تســویالت خفیة ال یمکن التخلص منها إال بفضله تعالی )مجلســی،1403 
ه.ق:127/2(؛ تمییز و جدا نمودن میان آن دو ِجدال )ِجدال أحسن و ِجدال باطل( در نهایِت 
صعوبت و دشواری است، و چه بسا با هم مشتبه می گردند و نفس انسان نیز فریبکاری هایی 

گشت«. که جز با فضل خداوند نمی توان از آن ها رها  بس پنهان دارد. 
گرفتار سازد و مبغوض  پس انسان نباید فریب شیطان را بخورد و خود را در منجالب ِجدال 
که شرایط الزم را از جهت علمی و معنوی دارا باشند. خداوند شود. مگر افرادی خاص و نادر 

ب (جدال مذموم یا مراء
گرفته شده است  که در جدال أحســن بیان شــد، شرایط ویژه ای برای آن در نظر  همان گونه 
گر بحث کننده شرایط یادشده را رعایت نکند، از خط جدال أحسن خارج شده و در مسیر  که ا
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جدال مذموم قرار می گیرد. در روایات ما، جدال مذموم را مراء نامیده اند.
تعریف ِمراء

که نفعــی برای خود  کــردن در چیزی  ِمــراء از مــاده »مری« به معنای ممارســت و پافشــاری 
کردن  شخص بدست آید، می باشد 5 )مصطفوی،1368 ه.ش:83/11(. و از مصادیق آن مسح 
که لغات مختلفی مانند مفردات راغب 6، المحیط  پستان شتر برای به دست آوردن شیر است 
کرده اند )راغب اصفهانــی،1412 ه.ق:766؛  7، اســاس البالغــة 8 و تاج العروس 9 به آن اشــاره 

زبیــدی،1414  حســینی  م:591؛  زمخشــری،1979  ه.ق:281/10؛  عبــاد،1414  بــن  صاحــب 
ه.ق:182/20(.

کردن بر ســخن غیر و اظهار  عالــم رّبانی، مــاّل احمد نراقی )رحمه اهلل تعالی( ِمراء را اعتراض 
کردن و اهانت رســانیدن به آن شــخص،  نقص و خلل آن در لفظ یا در معنی، به قصد َپســت 
و اظهــار زیرکــی و فطانــت، بدون باعث دینــی و فایده آخرت تعریف نموده انــد )نراقی،1390 

ه.ش:437(.
کننده باید از  که فاصله جدال أحســن و جدال مذموم بســیار باریک است، بحث  از آنجا 
شرایط الزم جدال أحسن برخوردار باشد. سخندان و قوی باشد و ظرفیت الزم را داشته باشد. 
گر انسان از عهده آن برنیاید، ممکن است  که ضعف در محاّجه باعث انکار حق می شود و ا
کسانی  کند.  کینه و حسد  در دل خود احســاس شکســت و نسبت به طرف مقابل، احساس 
گروهک ها بحث سیاسی می کنند، یا با پیروان و  که به خاطر نداشتن وضع علمی مطلوب، با 
ایدئولوگ های مکاتب به بحث ایدئولوژیک می پردازند، خود می ُبرند و جذب آنان می شوند 
که ائمه، یــاران خود را  و ســندی بــرای ضعف مکتب به حســاب می آیند. بی جهت نیســت 
که از مرتبه علمی مناســبی برخوردار  از چنیــن بحث هایــی منع می کردنــد. مگر افرادی خاص 
گفتن با مردم دستور می دادند. چنانچه امام  که در این صورت ائمه، ایشان را به سخن  بودند؛ 
ْهَل اْلَمِدیَنِة 

َ
ْم أ کّلِ ْحَمــِن  صــادق )علیه الســالم( به عبدالرحمن بن حجاج می فرمود: »یا َعْبَد الّرَ

یَعِة ِمْثُلک« )مجلسی،1403 ه.ق:124/2(؛ ای عبدالرحمن!  ْن یَری ِفی ِرَجاِل الّشِ
َ
ِحّبُ أ

ُ
َفِإّنِی أ

که مانند تویی میان شــیعیان باشد«.  کن. من دوســت دارم  با مردم مدینه ســخن بگو و بحث 
گر انســان شایســتگی های الزم اخالقی را در نیت، روش و عمل مناظره نداشــته باشــد،  پس ا

دچار آفات زیادی خواهد شد.
نکته

کرده اند،  پس اینکه دیده می شود در بسیاری از روایات، ِجدال را به شدت ذّم و نکوهش 
که  مراد ائمه معصومین b از نهی آن، یا نهی از ِجدال باطل و غلبه طلبی بر دیگران اســت 
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که شــرایط آن مهیا نبوده اســت. ولی مجادله برای اظهار  همان ِمراء اســت و یا نهی از جدلی 
کریم فرموده است: وجادلهم  حق همراه با شــرایط آن پســندیده است. چون خداوند در قران 

بالتی هی أحسن 10 )مجلسی،1403 ه.ق:400/70(.
عالئم و نشانه های مراء

اما شــخص جدلی نشــان هایی دارد پس پســندیده اســت انســان مؤمن و مســلمان خود را 
کند. روش درمان در پایان  گرفتار این صفت زشت شده فورًا خود را درمان  گر  وارسی نماید تا ا

مقاله به ان پرداخته می شود.
الف. اذیت مردم

ئم صاحب ِمــراء را اذیت مردم و ســوء محضر دانســته اند.  امــام صــادقA یکــی از عال
که امام صادق )علیه السالم( فرمودند: »...َفَصاِحُب اْلَجْهِل َو  چنانچه در حدیث آمده است 
اْلِمراء ُموٍذ ُمَماٍر« )کلینی،1407 ه.ق:48/1(؛ ...پس صاحب جهل و ِمراء مردم آزار و ســتیزه جو 

است.
ب . دوست نداشتن آشکار شدن سخن حق از غیر جانب خود

کراهت دارد سخن حق بر زبان طرف مقابل جاری شود و دوست می دارد  شخص مجادل 
که او می گوید صحیح باشد )نراقی،1390 ه.ش:438(. که آنچه را 

کرات علمیه برای غلبه و اظهار فـضـیـلت ت . تعرض به مقاالت و مذا
کار را به جایی  کثــرت مجادلــه و غلبــه بــر طــرف مقابل - خواه بــه حق و خواه بــه باطــل- 
که سخنی از  که شخص دائم راغب است با هرکس درافتد و همیشه در پی آن است  می رساند 
که انسان های  کند و از آن لذت ببرد. خصوصًا در جمعی  کسی بشنود و در آن دخل وتصرف 
کمال می دانند و صاحب آن را ستایش می کنند. که این صفت خبیث را  کم عقل حضور دارند 

که خود متصف به آن نباشد. ث . وصف حلم و بردباری از شخصی 
که این خود  که شــخص َجَدلی توصیف به حلم و بردباری می کند،  بســیار اتفاق می افتد 
دورویــی و نفــاق و ریا و شــرک اســت. امام صــادقA می فرماینــد: »...َفَصاِحــُب اْلَجْهِل 
ی ِمَن اْلــَوَرع« )کلینی،1407 

َ
کــِر اْلِعْلــِم َو ِصَفِة اْلِحْلِم َقْد َتَســْرَبَل ِباْلُخُشــوِع َو َتَخّل ا

َ
َو اْلِمراء...ِبَتذ

ه.ق:48/1(؛ ...یار نادانی و ســتیزه...از علم یاد می کند و حلم را می ســتاید، به فروتنی تظاهر 
می کند، ولی از پرهیزکاری تهی است.

ج .عیب جویی
کاســتی های رقیب خود  گفتاری و دیگر  کننده تقریبًا همیشــه به دنبال لغزش های  مناظره 
کاستی های  است. تا آن ها را اندوخته خود ساخته و از آن ها وسیله ای برای تبرئه خود و یا نفی 
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ْقَرُب َما یکوُن اْلَعْبُد 
َ
خویش، سازد )شهیدثانی،1390 ه.ش:159(. امام باقر A می فرماید: »أ

ِتِه ِلیَعیَرُه ِبَها یْومًا« )کلینی،1407 
َ

یِن َفیْحِصی َعَلیِه َزاّل ُجَل َعَلی الّدِ ُجُل الّرَ ْن یَواِخی الّرَ
َ
ِإَلی اْلکْفِر أ

کســی برادری دینی داشــته  که با  کفر این اســت  ه.ق:354/2(؛ نزدیک ترین حالت بنده به 
باشد، اما لغزش های او را به شمار آورد تا روزی آن ها را مایه سرکوفت و سرزنش وی قرار دهد.

ح .دورویی
شــخص مجادل با رقیبان خود با چهره ای مســالمت آمیز اما دلی ستیزه جو روبرو می شود. و 
که به دیدار آن ها عالقمند است )شهیدثانی،1390 ه.ش:162(.  که وانمود می کند  بسیار است 
ْلُســِن َو َتَباَغُضوا 

َ
وا ِباْل اُس اْلِعْلَم َو َتَرکوا اْلَعَمَل َو َتَحاّبُ َم الّنَ

َ
کرم a می فرمایند: »ِإَذا َتَعّل پیامبر ا

ْبصاَرُهْم« )غزالی، 
َ
ْعمــی أ

َ
ُهْم َو أ َصّمَ

َ
ْرَحاِم َلَعَنُهــُم اهلُل ِعْنَد َذِلــک َفأ

َ
ِباْلُقُلــوِب َو َتَقاَطُعــوا ِفــی اْل

بی تا:47/1(؛ هرگاه مردمان دانشی را بیاموزند و از عمل به آن سرباز زنند، به زبان اظهار عالقه 
کنند و در دل دشمنی بورزند و پیوندهای خویشاوندی را بگسلند، خداوند آن ها را مورد لعن و 

کور می گرداند. کر و چشم هایشان را  گوش هایشان را  نفرین قرار می دهد، 
خ .خودستایی

مجادل از خودســتایی به تصریح یا اشــارت و تعریض از راه ثواب دانســتن سخن خویش و 
که  کسانی نیستم  که من از  ناثواب دانستن سخن رقیب برکنار نیست. او بارها بر زبان می آورد 
اینگونه مطالب بر او مخفی باشــد )شــهیدثانی،1390 ه.ش:162(. حــال آنکه خداوند متعال 

ْنُفَسکم« )نجم: 32(؛ خود را نستایید.
َ
می فرماید: »َفال ُتَزکوا أ

د .شادمانی از اندوه دیگران و ناراحتی از شادمانی آن ها
که دوست دارند همتایان خود را منکوب سازند و  کسانی است  این خصلت غالبًا در میان 
که آنچه را برای خود می پسندد آن را برای دیگران نپسندد، قطعًا  کسی  بر ایشان برتری جویند. 

ایمان وی ناقص و رفتار او از اخالق دینداران به دور است )شهیدثانی،1390 ه.ش:160(.
کردن در معرض عموم ذ .مناظره 

کردن رقیب حتی از راه نادرست پا می گیرد.  در حضور مردم انگیزه های ریا و اصرار بر منکوب 
گاهی در خلوت از پاســخ دادن به مســائل باز می مانند. اما در  صاحبان انگیزه های نادرســت 
حضــور جمع به رقابت و ســتیزه برمی خیزند و برای جواب نــدادن به مکر و حیله رومی آورند. 
که دوست دارد در حضور  که یکی از نشانه های شخص مجادل این است  پس بدیهی است 

کند )شهیدثانی،1390 ه.ش: 145(. جمع مناظره 
ر . مناظره با افراد سطوح پایین

بســیاری از مجادله گران از بحث با زبردســتان و پختگان پرهیز می کنند. زیرا از روشن شدن 
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کنند  حقیقــت از زبــان آنان نگران اند. بلکه بیشــتر عالقــه دارند با افراد ســطوح پایین بحث 
کنند )محدثی،1376 ه.ش:207؛ شهیدثانی،1390 ه.ش:146(. تا افکار باطل خود را ترویج 

کردن ز . تند و خشن صحبت 
که در مناظره مغلوب حریف خود می شود، خشمگین شده و زبان  شخص مجادله گر زمانی 
به تندی و خشــونت می گشــاید. پس میان دو طرف نزاع و مشــاجره درمی گیرد. درســت مانند 
که طرف دیگر را  کدام از دو طرف در پی آن اســت  که هر  پریدن دو ســگ به جان یکدیگر؛ 

که قدرت بلند شدن از جای خود را نداشته باشد. کند  گونه ای زخمی  به 
س . دشوار شدن سکوت

که ِجدال و ســتیزه جویی بر طبیعت و سرشــت انســان چیره شد، سکوت و خاموشی  زمانی 
که مجادله مایه  کنند  گر همدمان بدسیرت او به او تلقین  برایش دشوار می شود. به خصوص ا

فضل و برتری است.
عوامل و انگیزه های مراء

در ِجدال أحسن به بسیاری از عوامل ِمراء و ِجدال به طور غیر مستقیم اشاره شد. پس ما در 
گرفته  کتب اخالقی  که از آیات و روایات و  اینجــا بــه صورت اجمالی عوامل ِمراء و ِجــدال را 

شده است، ذکر می کنیم.
1. جهل به حرمت ِمراء و ِجدال؛

2. دارا نبودن توان علمی؛
3. مناظره نکردن در جمع؛

4. تکّبر و برتری جویی؛
5. تحمیل عقیده؛

6. ریا؛
7. تعصب؛

8. حسد؛
کینه جویی؛ 9. دشمنی و 

10. حب مقام یا مال؛
11.خشم؛

پیامدها و مضّرات مراء
که ما در اینجا برمی شماریم، پیامدهای خاّص ِمراء و ِجدال است. اما همان طور  پیامدهایی 
گناهان عواقبی همچون حبط عمل، قبول نشــدن اعمال و غیره دارنــد، ِمراء و ِجدال  کــه همــه 
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که ما در اینجا از شــمردن آن ها صرف  گناهان ایــن عواقب را دارا خواهد بود.  نیــز ماننــد دیگر 
نظر می کنیم.

الف.از بین رفتن عزت و وقار
 » َهــُب ِباْلِعّزِ

ْ
َها َتکِشــُف اْلَعْوَرَة َو َتذ

َ
اِس َفِإّن َة الّنَ ک َو ُمَشــاّرَ کــرم a می فرماینــد: »ِإیا پیامبــر ا

کــه آن، عیب هــا را آشــکار و  )کلینــی،1407 ه.ق:302/2(؛ از مخاصمــه بــا مــردم بپرهیــز. چــرا 
عــّزت آدمــی را از بین می برد. و نیز امام علی A می فرمایند: »َمْن َضَن ِبِعْرِضِه َفْلیَدِع اْلِمراء« 

کند. ک است، ِمراء را ترک  کس از آبروی خود بیمنا )سیدرضی،1414 ه.ق:538(؛ هر 
ب .خسران

ولِئک 
ُ
ِة اْلِمراء َو اْلَجْهِل ِباهلِل َفأ

َ
امام صادقA می فرمایند: »اْلَجْهُل ِفی َثاَلٍث اْلکْبِر َو ِشــّد

کبر، شدت ِمراء و جهل  ُهُم اْلخاِسُروَن« )مجلسی،1403 ه.ق:106/1(؛ جهل در سه چیز است: 
به خدا. پس همه اینان حتمًا زیانکارند.

ت .کینه و دشمنی و از بین رفتن دوستی ها
کینه و  که براساس حق استوار نباشد و انگیزه انسان الهی نباشد،  پیامد طبیعی جدال هایی 
ْحَناُء )لیثی واسطی،  کدورت و خصومت می باشد. امام علیA می فرمایند: »َثَمَرُة اْلِمراء الّشَ
کینه در دل اســت«. و در حدیــث دیگری امام علی  1376 ه.ش:208(؛ ثمــره ِمــراء دشــمنی و 
کْثَرِة ِمراء« )لیثی واسطی، 1376 ه.ش:531(؛ محبت  َة َمَع  )علیه السالم( می فرمایند: »اَل َمَحّبَ

کثرت ِمراء نیست. همراه با 
که با این  کســی ناپســند و به خصوص با دوســتان نکوهیده تر است؛ چرا ِمراء و ِجدال با هر 
که موجب اختالف می شود و اختالف نیز  عمل، محّبت ریشه کن خواهد شد و عّلت آن است 
موجب جدایی و جدایی نیز مشتمل بر همه آفات است )غیاثی کرمانی، »بی تا«:4/12(. امام 
َداَقَة اْلَقِدیَمَة...« )مجلسی،1403 ه.ق: 369/75(؛  هادی A می فرمایند: »اْلِمراء یْفِسُد الّصَ

ِمراء دوستی قدیمی را فاسد می کند ... .
ث .پوشیده شدن حق بر انسان

کار و اخالق ســوء، پــرده افکندن بر چهره حقایق اســت و بدترین  نخســتین اثــر منفی این 
گاه حتی واضح ترین  کــه  گونه ای  حجــاب را میــان انســان و درک حقایق ایجاد می کنــد؛ به 
که براســتی  بدیهیــات را درک نمی کنــد و بــه انکار اموری می پردازد یا از مطالبی دفاع می کند 
گرم ِمراء و ِجدال می شود همه  مضحک اســت و این نیســت مگر به خاطر اینکه انسان وقتی 
چیــز را غیــر از آنچه خودش می گوید، انکار می کند )مکارم شــیرازی،1380 ه.ش:284/3(. در 
کُثَر ِمَراُؤُه  نتیجه همواره شخص در جهل خود باقی می ماند. امام علیA می فرمایند: »َمْن 
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که ِمراء او زیاد باشد، از  کسی  « )تمیمی آمدی،1410 ه.ق:642(؛  ِباْلَباِطِل َداَم َعَماُؤُه َعِن اْلَحّقِ
اشتباه ایمن نخواهد بود.

ج . انکار حق
گر حق بر زبان رقیبش آشــکار شــود، همه هّم خود را مصــروف این خواهد  انســان مجــادل ا
که با هر حیله ممکنی حق را منکر شــود. ســپس مجادله، عادت و سرشــت او می شــود، تا  کرد 
که هیچ سخنی نمی شنود. مگر آنکه انگیزه مخالفت با آن در او برانگیخته می شود تا  جایی 
کوچک می شــمارد هر چند او بر  بدین وســیله فضل و دانش خود را به رخ می کشــد و رقیب را 

حق باشد.
ح . نفاق

کـدورت و  کند، نگذرد مدتی مگر آنکه در قـلب  گر اشتغال به ِمراء و خصومت پیدا  انسان ا
ک پـیدا شود، و خصومت ظاهری لسانی به خصومت بـاطـنـی قـلبـی منجر  ظـلمـتـی بـس هـولنـا

شود. و این خود سبب بزرگ نفاق و دورنگی و دورویی است )خمینی،1391 ه.ش:375(.
َها َتْشــَغُل اْلَقْلَب َعْن ِذکِر اهلِل 

َ
یِن َفِإّن کْم َو اْلُخُصوَمَة ِفی الّدِ امام صادق A می فرمایند: »ِإیا

َغاِئَن َو َتْسَتِجیُر اْلکِذَب« )مجلسی،1403 ه.ق:128/2(؛ 
َ

َفاَق َو َتکِسُب الّض  َو ُتوِرُث الّنِ
َ

َعّزَ َو َجّل
از ستیزه جویی در دین بپرهیزید. زیرا دل ها را از یاد خدا بازداشته، نفاق را به ارث می گذارد و 

کینه و دشمنی را زنده می کند.
خ . خشم

که مناظره کننده سخنش رد می شود و دلیل او را در حضور مردم باطل می سازند در  هنگامی 
گاهی نابجاست. ولی خشم  گاهی بجا و  گریزی از عصبانی شدن ندارد. خشم او  این صورت 

گرفته است )شهیدثانی،1390 ه.ش:150(. که باشد مورد نکوهش خداوند متعال قرار  هرگونه 
د . حسد

کینه ورزی اســت و مناظره گر یا غالب و یا مغلوب اســت. پس  کــه محصول مناظره  از آنجــا 
که مغلوب باشــد  کرد، ســتایش حاضــران نصیب وی می شــود و زمانی  کــه غلبــه پیدا  زمانــی 
کــه ایــن همان حســادت اســت  دوســت نــدارد ســتایش دیگــران نصیــب رقیــب وی باشــد، 

)شهیدثانی،1390 ه.ش:153(.
گفتن در مورد طرف مقابل با دروغ و غیبت ذ .سخن 

کننده سخنان  کینه توزی و بلکه از محصوالت مناظره است. زیرا مناظره  این آفت از لوازم 
کشــیده  رقیــب خــود را در مقــام تقبیح و نکوهش و توهیــن، نقل می کند. پس به وادی غیبت 
کند. در نتیجه به دروغ و بهتان و آمیختن حق و  می شــود. و چه بســا ســخنان وی را تحریف 
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باطل دچار می شود )شهیدثانی،1390 ه.ش:156(.
ر .فرقه ها و َمسَلک های جدید

ناسالم بودن جریان بحث و ِجدال در تاریخ اسالم بخصوص میان فرقه های چهارگانه اهل 
کرده و چه مسلک های جدید به وجود  سنت و علمای ایشان و هوادارانشان، چه فتنه ها برپا 
کشیده شده است  کتک کاری، اخراج، تکفیر، تهمت و تفرقه ها  آورده است. و به مخاصمت، 
کانوا علیــه إاّل أوتوا  کــرم a: »مــا ضّل قوم بعد هدی  )تهرانــی،1389 ه.ش:211/4(. پیامبــر ا
گمراه نشــدند،  که شــده بودند  الجدل« )پاینده،1382 ه.ش:701(؛ هیچ قومی بعد از هدایتی 

کردند. مگر اینکه با یکدیگر ِجدال 
ز .سبب قهر الهی

کرمa فرمودند: »من جادل فی خصومة بغیر علم لم یزل فی سخط اهلل حّتی ینزع«  پیامبر ا
کند، مورد خشــم خدا قرار می گیرد  که بدون علم مجادله  کســی  )پاینده،1382 ه.ش:742(؛ 

مگر اینکه از مجادله دست بکشد.
س .مایه پشیمانی است

َلَها َجْهٌل َو  ّوَ
َ
َجاَجَة َفــِإَن أ

َ
ک َو الّل کــرم a خطــاب به امام علیA فرمودند: »ِإیــا پیامبــر ا

که اول آن نادانی  آِخَرَها َنَداَمة« )ابن شعبه حرانی،1404 ه.ق:14(؛ از ِمراء و لجاجت بپرهیزید 
و آخر آن پشیمانی است.

ش .تضعیف حق و تقویت باطل
گفتگو ضعیف باشــد، پس طرف  هــرگاه ِجدال کننــده با وجود حقانیت عقیده در بحث و 
گمان می کند این غلبه داللت بر حقانیت او و باطل بودن اّدعای  مقابل بر او چیره می شــود و 
شخص ضعیف است. همچنین باعث ناراحتی پیروان حق به خاطر تضعیف حق و یا احیانًا 
  A گفتگو هســتند، خواهد شــد. در روایتی امام صادق که ناظر این  کســانی  شــک و تردید 
ِعیِف ِمْنکــْم ِإَذا َتَعاَطــی ُمَجاَدَلَتُه َو َضُعَف 

َ
ــا اْلُمْبِطُلوَن َفیْجَعُلــوَن َضْعَف الّض ّمَ

َ
فرمودنــد: »...أ

که فرد  ًة َلُه َعَلی َباِطِلــِه« )مجلســی،1403 ه.ق:126/2(؛ ...امام مخالفان آنگاه  ِفــی یــِدِه ُحّجَ
گشــت، شخص مخالف  ضعیف از شــما به مجادله با مخالف پرداخت و ناتوانی او پدیدار 

این ضعف را دلیل بر حقانیت عقیده خویش قرار می دهد.
راه های درمان مراء

الف( درمان عملی
کند.  که در عمل پیوسته برخالف ِمراء و ِجدال عمل  درمان عملی ِمراء و ِجدال این است 
کند هر چند با تکّلف تا  کرده و مواظبت  گفتارش را خوش و سخنش را نیک  که  به این معنا 
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گردد. )نراقی،1388 ه.ش:139؛  کامل زایل  ملکه اش شــود و اضدادش یک دفعه به صورت 
تهرانی،1389 ه.ش:178/4(

گر خدای نخواســته اهل ِجدال و  کتاب چهل حدیث می فرمایند: یا ا امام خمینیw در 
گـرفتار این سریره زشت هستیمـ   کما اینکه بعضی از ما طلبه هـا  ِمراء در مباحثه علمیه هستیـ  
که مشحون به علماء و عوام است مباحثه  کن. در مجالس رسمی  مدتی برخالف نفس اقدام 
کرد، دیدی طرف صحیح می گوید، معترف به اشتباه خودت بشو و تصدیق آن  که پیش آمد 

طرف را بکن. امید است در اندک زمانی رفع این رذیله شود )خمینی،1391 ه.ش:25(.
ب ( درمان نظری

گاه غفلــت انســان از آثــار زشــت ِمــراء و ِجــدال ســبب آلوده شــدن او به این عمل می شــود. 
گون روح را از ِمراء و ِجدال بیزار می کند و تنفر و  گونا بنابراین توجه به آثار زیان بار آن در ابعاد 
انزجار موجب دور شدن فرد از این عمل می شود. همچنین توجه به آثار زیبای ترک ِمراء رقبتی 
بسیار جهت درمان این بیماری اخالقی پدید می آورد )تهرانی،1389 ه.ش:178/4(. پس در 
که با توجه  اینجا ما پیامدهای بد ِمراء و ِجدال و فضیلت ترک آن را برمی شماریم. امیدواریم 
که دچار این بیماری هستند، ریشه کن شود. کسانی  و تأمل به این موارد این رذیله اخالقی، از 

فضیلت ترک مراء
کرم و ائمه معصومینb نقل  روایات بسیاری درباره فضیلت ترک ِمراء و ِجدال از پیامبر ا
که در این باب وارد شده  شــده اســت. ما در اینجا تنها به ذکر چند روایت از روایات بســیاری 
گرامی بــا دقت در این روایــات، یک محّرک و  اســت، بســنده می کنیــم. امیدواریم محّصلین 

انگیزه قوی در ایشان برای مقابله با رذیله ِمراء و ِجدال باطل ایجاد شود.
ِة َو َبیٍت ِفی ِریاِض  ِة َو َبیٍت ِفی َوَســِط اْلَجّنَ ْعَلی اْلَجّنَ

َ
َنا َزِعیُم َبیٍت ِفی أ

َ
کرم a: »أ پیامبر ا

کاَن ُمِحّقًا« )ابن بابویه الشــیخ الصــدوق،1398 ه.ق:461(؛ من  ــِة ِلَمــْن َتــَرک اْلِمراء َو ِإْن  اْلَجّنَ
ضامن خانه ای در باالی بهشت، و خانه ای در وسط آن و خانه ای در باغ های بهشت هستم 

گرچه حق با او باشد. کند؛ ا که ِمراء را ترک  کسی  برای 
اِس َمْن َتَرک اْلِمراء َو ِإْن کاَن ُمِحّقا« )ابن بابویه الشیخ الصدوق،1376  ْوَرُع الّنَ

َ
امام صادقA : »أ

که حق با او باشد. کند، در حالی  که ِمراء را ترک  کسی است  ه.ش:21(؛ با ورع ترین مردم 
نتیجه

کردن بر ســخن غیر و اظهار نقص و خلل آن در لفظ یا در معنی،  »ِمراء« به معنای اعتراض 
کردن و اهانت رسانیدن به آن شخص، و اظهار زیرکی و فطانت، بدون باعث  به قصد َپست 
گفتگو برای غلبه بر رقیب و طرف مقابل اســت  دینی و فایده آخرت اســت. ِجدال به معنای 
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که ِجدال شــامل ِجدال أحســن و ِجدال باطل  که معنای وســیع تری نســبت به ِمراء دارد. چرا 
که دست یافتن به آن را مشکل می کند و  )مراء( می شــود. ِجدال أحســن دارای شرایطی است 
تشــخیص آن را از ِجدال باطل ســخت می کند. نتیجه رعایت نکردن شــرایط ِجدال أحسن، 
  b گرفتار جدال باطل شود. به همین دلیل ائمه معصومین که شــخص  خود عاملی می شــود 
که دارای شرایط و توانایی الزم در تمام جنبه های ِجدال أحسن را دارا بودند،  کسانی  تنها به 

گفتگو می دادند. اجازه بحث و 
کار نبردن   از جمله شرایط ِجدال أحسن، هدف دینی داشتن و به دنبال حقیقیت بودن، به 
کردن، استفاده  تعبیرات زشت و زننده، داشتن توانایی علمی، رعایت ادب، منطقی صحبت 
کردن از مواد حق، ِجدال نکردن با افراد لجوج، مفید بودن و قابل فهم بودن موضوع ِجدال و 

رعایت انصاف را می توان نام برد.
که آیا  که »ِمراء« و »ِجدال«، نشــانه هایی دارد، پس انســان در ابتداء در خود بنگرد  از آنجا 
کند. در  گر این نشانه ها در وی وجود نداشت، خدا را شکر  این نشانه ها در او وجود دارد یا نه. ا
گواری  غیر این صورت تا دیر نشده و این رذیله در اعماق وجود او نفوذ نکرده و پیامدهای نا
گریبان گیر وی نشــده، ســعی در  که در آیات و روایات درباره شــخص ِمراءکننده آمده اســت، 

درمان هر چه سریع تر آن نماید.
پی نوشت ها

ْحَسُن...«، سوره مبارکه نحل / آیه 125.
َ
ِتی ِهی أ

َ
]1[ »...َو جاِدْلُهْم ِباّل

َضا علیه السالم َقاَل: یا َعْبَد اْلَعِظیِم  ِبی اْلَحَسِن الّرِ
َ
]2[ »ُرِوی َعْن َعْبِد اْلَعِظیِم اْلَحَسِنی َعْن أ

ْدِق  ْنُفِسِهْم َسِبیاًل َو ُمْرُهْم ِبالّصِ
َ
یَطاِن َعَلی أ ْن اَل َتْجَعُلوا ِللّشَ

َ
اَلَم َو ُقْل َلُهْم أ ْوِلیاِئی الّسَ

َ
ی أ ْبِلْغ َعّنِ

َ
أ

ــکوِت َو َتْرک اْلِجدال ِفیَما اَل یْعِنیِهْم ...«، مجلســی،  َماَنــِة َو ُمْرُهْم ِبالّسُ
َ
َداِء اْل

َ
ِفــی اْلَحِدیــِث َو أ

محمد باقر بن محمد تقی، )1403 ه.ق(، بحار النوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ 2، 
ج71، ص 221.

]3[ »ُقْل هاُتوا ُبْرهاَنکْم«، سوره مبارکه بقره / آیه 111.
کاَن ُمِحّقًا.«، مجلســی، محمد باقر بن محمد تقی،  ــاِس َمــْن َتــَرک اْلِمــراء َو ِإْن  ْوَرُع الّنَ

َ
]4[ »أ

)1403 ه.ق(، بحار النوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ 2، ج 2، ص 127.
]5[ »هو ممارسة فی شی ء حّتی یستخرج منه شیئا لنفسه ماّدیا أو معنویا«، مصطفوی، حسن، 
کلمات القرآن الکریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی،  )1368 ه.ش(، التحقیق فی 

چ 1، ج11، ص 83.
]6[ »َمَریُت الّناقَة: إذا مسحت ضرعها للحلب«، راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )1412 
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ه.ق(، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت- دمشق: دار القلم-الدار الشامیة، چ 1، ص 766.
]7[ »الَمْری: َمْسُحک َضْرَع الّناَقِة َتْمِریها بیَدیک لکی َتْسکن«، صاحب بن عباد، إسماعیل 

بن عباد، )1414 ه.ق(، المحیط فی اللغة، بیروت: عالم الکتاب، چ 1، ج10، ص 281.
]8[ »مریُت الّناقة و أمریُتها: حلبُتها«، زمخشری، محمود بن عمر، )1979 م(، أساس البالغة، 

بیروت: دار صادر، چ 1، ص 591.
اَقَة یْمریها َمْریًا: َمَســَح َضْرَعها لَتُدّر«، حســینی زبیــدی، محمد مرتضی، )1414  ]9[ »َمــَری الّنَ

ه.ق(، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر، چ 1، ج20، ص 182.
]10[ »و المراد به فی الحدیث الجدل علی الباطل و طلب المغالبة به فأما المجادلة لظهار 
ْحَســُن«، مجلســی، محمد باقر بن 

َ
ِتی ِهی أ

َ
الحق فإن ذلک محمود لقوله تعالی َو جاِدْلُهْم ِباّل

محمد تقی، )1403 ه.ق(، بحار النوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ 2، ج70، ص 400.
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