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لکنر آربرهانرمصدطل ر آرمنطقزریقینربالمدنیروالخصر رطر احروست.رمرو رو ر
م عظهرحسدنهزرنفتاآریارآفتاآیروسدترکرهرمش قر یگرونربهرولتزو،رعملیربهر ینرنر
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نر آربروبررمداداونروسددتزرنرمیانرحکمترنرم عظهرحسددنه-ربارل اظرمقا،ردب ترنر
ع تر یامبروده-ردسبترتم ،ربرقروآروست.ر
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برهانزرخطابهزرجال.ر

 .1دانش آموخته سطح چهار ،مؤسسه آموزش عالی امام صادق

.

مقدمه
خواسته است که به دو شیوه حکمت و موعظه
خداوند حکیم ،از پیامبر اکرم
حسـهه ،مشـرکار را به یین اسالم دعوت کهد ،و در موارد لزوم به روش جدال احسن،
با نار جدال نماید :ادْعُ إِلَى سَِیِِ ِ بِكَ ِ كِْلِكْمِةِ ِ اِالِةِعْظْةَ ِ الِكِنَِ َ ِ اِِِْدْلِ ُِْ كِْل ْی هْی

أَحْنَِ ( نحل )521 :در مورد این یه مسـایلی نظر مفسرار اسالمی را به خود جلب
کرده است:
 .5مقصود از حکمت ،موعظه حسهه و جدال احسن چیست؟
 .2میار این سـه روش رر نی ،با صــهاعتهای برهار ،خطابه و جدل در علم مهطق،
چه ارتباطی برررار است؟
 .3یـا بـه کـار یری همـه روش های مزبور ،در همه دعوت های پیامبر اکرم
الزم بوده اســـت (ت میع) ،یا می بایســـت هریک از ر ها را در مورد افراد خاصـ ـی به
کـار یرد؛ برای نـار که واجد اســـت داد فطم مطالب برهانی بودند ،روش حکمت را به
کـار یرد ،و برای ر دســـته از طالبار حقیقت که فارد اســـت داد فطم مطالب برهانی
بودند (غالب افراد) از روش موعظه حســهه اســتفاده کهد ،و در مورد م اندار ،از جدال
و
احســـن بطره یرد (تفریق)؟ یـا این که نحوه به کار یری نطا به اختیار پیامبر
صـالحدید او وا ذار شـده اسـت (ت ییر)؟ در مقالهی پیشرو به بررسی مسائل یادشده
پرداخته میشود.

 .1معنایابی حکمت ،موعظه حسنه و جدال احسن
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 .1-1حکمت

زم شـــری ،حکمت را به فتار محکم ،صـــحیح و بیار ر حق و زدایهده شـــبطه،
ت ریف کرده اســت (زم شــری ،بی تا .)646 :2 ،بیضــاوی و فیض کاشــانی نیز همین
ت ریف را بر زیدهاند (بیضاوی435 :2 ،5451 ،؛ فیضکاشانی.)361 :4 ،5311 ،
شـی طوسـی ،حکمت را به شـهاخت مراتب حســن و ربح و صــالس و فساد اف ال
ت ریف کرده و وجه «حکمت» نامیده شـــدر ر را این دانســـته که چهین م رفتی به
مهزله مانع از فســاد و عمل ناشــایســت اســت ،و اصــل در م های حکمت ،مهع اســت
(طوسی.)441 :6 ،5411 ،

/ابوالفضل ساجدی

عالمه طباطبایی ،ن ســـت سـ ـ ن راغب را که حکمت را به دریافت حق با علم و
عقل (وصابةرول قربالدلمرنرولدقا) ت ریف کرده ،نقل نموده ،و با توجه به ر فته اســت:
«مراد از حکمت ،ح تی اســت که مهتح حق اســت به ونه ای که وهن ،ابطام و تردید
در ر راه نداشته باشد» (طباطبائی.)315 :52 ،5313 ،
ف رالدین رازی ،حکمت را به ح ت یقیهی پیراسته از احتمال نقیض ،ت ریف کرده
است (ف ررازی.)281 :21 ،5421 ،
با توجه به این که ریشـــه لغوی حکمت به م های مهع اســـت ،می توار حکمت را
س ـ هی محکم ،اســتوار و خللناپذیر دانســت که مشــتمل بر خیر و س ـ ادت انســار و
بازدارنده او از شــقاوت و خســرار اســت و رلمرو ر ،حکمت نظری و عملی را شــامل
می شــود .بر این اســا  ،حکمت به عهوار روش دعوت به یین حق عبارت اســت از
ت لیم و تبیین م ارف و احکام اسـالمی ،همارها که در رر ر کریم بیار شـده اســت ،یا
(نحل ،)44 :در تبیین رر ر کریم بیار کرده اســـت .همه یات رر ر مصـــداک حکمت
الطی اســت ،زیرا اوالً :نازله خداوند حکیم اســت :تَ ِزِی الِمْ َْبِ مْ َ اللهْ الِعِزِیزِ الِكِمِِِْ
(زمر ،)5 :ثـانیـاً :خـداوند در چهد یه رر ر را حکیم نامیده اســـت :اِالِقرِآنِ الِكِمِِِْ
(یس ،)2 :تْلِ ِ آیْتُ الِمْ َْبِ الِكِمِِِْ( یونس ،)5 :ثالثاً :در ســوره مبارکه «اســرا »
پس از بیـار م موعه ای از م ارف و احکام الطی که رســـول خدا

با نار مردم را

هدایت و ارشــاد کرده فرموده اســت :ذَلْ ِ مْةَّْ أَاْحِى إِلَِ ِ بِكُّ ِ مْ َ الِكْمِةِ ِ( اســرا :
.)31
میبایســت به واســطه حکمت مردم را
بهابراین ،مقصــود از ایهکه پیامبر اکرم
به راه پرورد ار دعوت کهد ،همانا دعوت نار با تالوت یات رر ر و تبیین نطا می باشد.
و اما اینکه در یاتی از رر ر کریم ،حکمت بر کتاب عطف شـده است یعِلِّةُ ُُِ الِمْ َْبِ

اِالِكْمِةِ َ ( ل عمرار ،)564 :محتمل اسـت از باب عطف تفسیر باشد ،ی هی کتاب که
همار رر ر اسـت ،دارای وصـف حکمت و مصـداک کامل حکمت است و ا ر هم غیر از
کتاب باشــد ،چهارکه برخی از مفســرار کتاب را هاهر شــری ت و حکمت را باطن ر
دانسـتهاند (طباطبائی )231 :2 ،5313 ،و برخی دیگر ر را سهت نبوی که مبیّن رر ر
اسـت ،تفسـیر کرده اند (زم شری ،بی تا)211 :5 ،؛ با ایهکه مراد از حکمت در یه مورد
بحث (نحل )521 :کل رر ر باشـــد ،مهافات ندارد و از باب «اذا اجتم ا افتررا و اذا افتررا
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پیـامبر اکرم

بـه حکم یـه کریمه :اِأَنِزَلِ َْ إِلَِ ِ الذِّكِرَ لْ یِِ َ لْل ْسِ مِْ نزِّلَ إِلَِ ِِْ
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اجتم ا» خواهد بود ،ی هی هر اه حکمت در ارتباط با دعوت نبوی به تهطایی ذکر شود،
مراد کل رر ر است و هر اه با کتاب ذکر شود ،م های دیگری مقصود است.
همـه م ـارف و احکام رر ر کریم و ســـهت نبوی که تبیین م ارف و احکام رر نی
اسـت ،مصـداک کامل حکمت نظری و عملی اسـت و مقصود از دعوت حکیمانه پیامبر
بـه ســـبیل پرورد ار این اســـت که م ارف و احکام رر ر را بر نار تالوت
اکرم
کرده و ت لیم و تبیین نمـاید ،چهانکه در جایی دیگر فرموده اســـت :اِأاحْی إِلَیَّ هِذَا

الِقرِآن لْأنِذْبِكِْ كِهْ اِمِ ِ كِلَغَ( ان ام)51 :؛ این رر ر به من وحی شــده اســت تا شــما و
هرکس را که به او برسـد ،با ر انذار کهم .انذار ،ب شی از دعوت نبوی و ب ش دیگر ر
تبشیر است ،چهانکه فرموده است :فَإِنةِْ ینَّرِنَْهُ كِلْنِْنْ ِ لْ یِشِّرَ كِهْ الِةُ قِْ َ( مریم.)11 :
حـاصـــل ر که روش حکمی در دعوت انســـار ها به یین و راه خداوند ،تبیین و
ت لیم رر ر کریم اســت که مصــداک کامل حکمت اســت .حکمت بودر رر ر دو جهبه
دارد :یکی ارائـه و بیار ت الیم حکیمانه و دیگری روش حکیمانه ،ی هی روشهای عقلی،
نقلی ،ت ربی و شــطودی برای اثبات م ارف حکمی .بهابراین ،اســتدالل های حکمی در
روایـات نبوی یـا روایـات اهل بیت و عالمار دیهی که در رر ر کریم نیامده اســـت ،از
حیث روش حکمی ،صـبغه رر نی داشـته و مورد ت یید رر ر است ،و دعوت به حکمت
در یه مورد بحث نطا را شامل میشود.
 .1-2موعظه حسنه
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طبرســی ،موعظه حســهه را به بازداشــتن از ف ل ناروا از طریق ترغیب در ترک و
بی رغبتی در ان ام ر ت ریف کرده و یاد ور شــده اســت که این روش ســبب نرمی و
خشوع دلها می ردد (طبرسی.)312 :6-1 ،5311 ،
بیضـــاوی و فیض کـاشـــانی ،موعظه حســـهه را خطابات رانع کههده و عبرت های
ســودمهد دانســتهاند (بیضــاوی435 :2 ،5451 ،؛ فیضکاشــانی .)366 :4 ،5311 ،به
اعتقاد زم شـــری ،موعظه حســـهه ر اســـت که خیرخواهی موعظه کههده بر موعظه
شــوند ار پوش ـیده نباشــد و باور کههد که او خیر و نفع نار را میخواهد (زم شــری،
بیتا.)644 :2 ،
عالمه طباطبایی ،ن ســت ســ ن خلیل (راغباصــفطانی ،بیتا )121 ،را در ت ریف
موعظه به یاد وری خیر به ونه ای که موجب ررت و نرمی رلب می شـــود ،نقل کرده و
ســپس موعظه را به بیانی اطالک کرده که به خاطر اشــتمالش بر عبرتها و پی مدهای

/ابوالفضل ساجدی

پسـهدیده و ثار نیکو ،صـالس حال شهونده را درپی دارد و در نتی ه سبب نرمی و ررت
نفس و رلب می ردد (طباطبائی.)312 :52 ،5313 ،
ف ر رازی ،موعظه حسـهه را امارات (نشانه های) ههّی و دالیل ارهاعی ،دانسته است
(ف ر رازی.)281 :21 ،5421 ،
با توجه به مطالب یادشـده ،می توار فت :موعظه حسهه ،فتار یا رفتاری است که
مشـــوک دیگرار به التزام عملی به دین و یین حق (اعتقادات ،احکام و اخالک دیهی) و
بازدارنده نار از م الفت با دین و یین حق اســت .واعب باید موعظه شــوند ار را رانع
کهد که او خیرخواه نار است و این که خیر و صالس نار را می داند و خود نیز به ر چه
می وید پایبهد اسـت .بهابراین ،موعظه حسهه ر است که موعظه شوند ار سه چیز را
در مورد موعظه کههده باور داشــته باشــهد .5 :خیرخواه بودر نار؛  .2اه بودر به خیر
و صالس نار؛  .3پایبهد بودر به موعظههای خود.
این مطلـب از یـات و روایات به روشـــهی به دســـت می ید که نمونه هایی را باز
می وییم:
(هود)88 :؛ من تا ن ا که توانایی دارم جز اصالس نمیخواهم.
مؤمن ل یاسین به روم خود فت :اتیِعُعا مِ ِ لَْ ینْأَلمِْ أَِْرًا اِهُِْ مُ ْ َدُانَ( یس:
)25؛ پیروی کهید از کسانی که اجری از شما نمیخواههد و نار راهیافتگار هستهد.
مؤمن ل فرعور به روم خود فت :اتیِعُعنِ أَهْدْكِْ سَِیِِ َ الرشَْدْ( غافر)38 :؛ مرا
پیروى کهید تا شما را به راه رشد هدایت کهم.
خداوند حکیم به مؤمهار فرموده اســت :لِِْ تَقعلعنَ مِْ لَْ تَفِعِلعنَ( صــف)2 :؛ چرا
چیزهایى که خود عمل نمىکهید به مردم مى ویید.
امیرالمؤمهین فرموده اسـت« :مَن نَصـَبَ نَفسَه للهّا ِ إماما فلیبدأ بتَ لیمِ نَفسِهِ
رَبلَ تَ لیمِ غَیرِهِ ،و لیکُن ت دیبه بس ـِیرَتِهِ رَبلَ ت دیبِهِ بلِســانِهِ» (س ـید رض ـی ،5381 ،س
)13؛ کسـی که خود را پیشــوای مردم ررار میدهد ،باید ربل از ت لیم دیگرار ،به ت لیم
خود اهتمام ورزد ،و ادب کردر با رفتارش ،ربل از ادب کردر با زبانش باشد.
امام صـــادک نیز فرموده اســـت« :کُ دُ ور ُعَاةًرلِلنََّاسِربِغَیرِرأَلْسد دِنَتِکُمْ» (کلیهی،
)11 :2 ،5362؛ مردم را به غیر زبارهایتار (با اعمالتار) به راه راست دعوت کهید.
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حضـرت ش یب

خطاب به روم خود فرمود :إِنِ أبِیدُ إِلْ الِإِصْلَْحِ مِْ اسْ َطَعْتُ
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نکته درخور درت این اسـت که ،کسی که می خواهد انسارها را در ارتباط با دین و
یین الطی موعظـه کهـد ،بـاید م ارف و احکام الطی را به مقداری که شـــرایط ارتضـــا
می کهـد و م ـال ر وجود دارد ،بیار نموده و یاد وری کهد ،ولی بیار م ارف و احکام
الطی و یاد وری نطا باید شـرایطی که برای موعظه حسـهه بیار شد را دارا باشد .بر این
که مصــداک دعوت حکمی بوده
اســا  ،میتوار فت :دعوت رر نی پیامبر اکرم
اســت ،مصــداک دعوت با روش موعظه حســهه نیز بوده اســت ،همار ونه که در برخی
یات ،کل رر ر کریم مصــداک موعظه الطی به شــمار مده اســت :اِاذِكراا نْعْةِتِ اللهْ

ظِلَِمِْ اِمَِْ أَنِزَلَ ظِلَِمِْ مْ َ الِمْ َْبِ اِالِكْمِةِ ِ یعْةمِْ( بقره :)235 :ن مت خدا را بر خود
و نچه از کتاب و حکمت بر شـما نازل کرده که شما را به ر پهد مى دهد ،به یاد رید.
و نیز فرموده اســت :یْ أَی ِْ ال ْسُ قَدْ ِِْءِتِمِْ مِعْظْةَ ٌ مْ ِ بِكَمِْ( یونس)11 :؛ ای مردم
از سـوی پرورد ارتار موعظهای برایتار مده اسـت .همین بیار در سوره لعمرار یه
 538نیز مطرس شده است :هِذَا كِِْنٌ لْل ْسِ اِهُدًى اِمِعْظْةَ ٌ لْلِةُ قِْ َ.
 .1-3جدال احسن
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راغـب ،در ت ریف جـدل فته اســـت« :جدل ،فتو وی مبتهی بر نزاع و غلبه دو
جانبه اســت و اصــل ر از «جدلت الحبل» به م های پیچیدر محکم ریســمار اســت،
ویی هریــک از دو طرف م ــادلــه کههــده ،رأی دیگری را درهم می پیچــد» (راغــب
اصفطانی ،بیتا.)81 ،
عالمه طباطبایی ،با اشـاره به سـ ن راغب فته اسـت« :جدل ،ح تی است که با
اسـتفاده از مسـلمات خصـم ،یا مسلمات او و مردم ،برای درهم پیچیدر خصم در نچه
بر ر اصــرار ورزیده و نزاع میکهد ،به کار میرود ،بدور اینکه روشــن شــدر حقیقت،
مقصود باشد» (طباطبائی.)315 :52 ،5313 ،
جدل ،در اصـــطالس مهطق نیز همین م ها را دارد ،اما نچه در یه شـــریفه مطرس
شـده ،جدال احسـن اسـت ،نه مطلق جدل .بر این اسا  ،ا ر احت اج جدلی مبتهی بر
مســـلمـات کاذب بوده و ب واهد از این طریق طرف مقابل را به پذیرش حق وادار کهد،
جـدال احســـن ن واهـد بود ،زیرا در فرض مزبور ،در کهار احیای حق ،احیای باطل نیز
شـده است که مذموم است ،مگر ر که ب واهد از این طریق ،س ن خصم را نقض کهد،
نه این که او را به پذیرش حق خود وادار ســـازد (همار .)312 ،از دیگر شـــرایط جدال

/ابوالفضل ساجدی

احسـن ر است که از الفا یا اعمالی که خصم را بر انکار حق جری ساخته و احسا
مکابره و ل اجت را در او تقویت میکهد ،پرهیز نماید (همار.)312 ،
در برخی از یات نیز به پارهای از ویژ یهای جدال غیر احســـن اشـــاره شـــده و
م الهکههده مورد مذمت وارع شـده است اِ مْ َ ال ْسِ مِ ِ یجْدْل فْی اللهْ كِغَِرِ ظْلٍِِ اِ ال

هَُدىً اِ ال كْ ْبٍ مُ ِر؛ از جمله مردم ،کســـانى هســـتهد که در باره خدا بدور علم و

ایهطـا را در غاز خلقت بدور الگوی پیشـــین ،فرید ،دوباره نطا را زنده خواهد کرد اِ
ضَرَبِ لَ ْ مِثَالً اِ نَنْی خَلِقَهُ قْلَ مِ ِ یكْی الِعْةْمِ اِ هْی بِمٌِِ؛ ق ِ یكِِْ ِْ الََّذْی أَنِشَأَهْ أَاَِّلَ مِرََّةٍ

اِ هُعِ كِمَ َِّ خَلٍٍِ ظِلٌِِْ( یس .)83-18 :بـا توجـه بـه ایهکـه از نظر مهکر م اد ،خلقت
غازین ،از اعاده دشـوارتر بوده ،چهین اسـتداللی جدال احسن است ،زیرا عذر کافرار را
برطرف کرده و شبطه نار را زدوده است (طبرسی.)22-25 :5 ،5386 ،
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هدایت و کتابى روشـن م ادله مىکههد (حح8 :؛ لقمار .)21 :این یه بیار ر ر اســت
که جدال با علم و برخورداری از هدایت و ح ت شـکار صواب و جدال احسن است که
خداوند به ر در سـوره نحل یه  521دستور داده است چرا که جدال با علم ،به اعتقاد
حق مهتطی شـــده و در نقطه مقابل ر ،جدال با جطل به اعتقاد باطل مه ر میشـــود
(طوسی214 :1 ،5411 ،؛ طهطاوی ،بیتا.)216 :1 ،
در روایتی از امام صـادک در باره جدال احسـن و غیر احسن پرسیدند ،امام
فرمود« :جدال غیر احســن ر اســت که با فردی که اهل باطل اســت جدل کهی ،و او
سـ ـ ن باطلی را مطرس کهد و تو نتوانی با دلیل م تبر ،سـ ـ ن او را رد کهی و فقط به
انکار ر بســـهده کهی ،یا این که او در جدال با تو ،حقی را مطرس کهد که می خواهد از
ر به نفع خود بطره یرد و تو برای رکه او چهین اســـتفاده ای نکهد ،ر حق را انکار
کهی.
با مهکرار م اد
امام در ادامه در توضـیح جدال احسن ،جدال پیامبر اکرم
را کـه در رر ر کریم مـده ،مثـال زدنـد ،ر جـا کـه مهکر م اد خلقت اولی خودش را
فراموش کرده و به اسـت وارهای پوسیده اشاره کرده و می وید چه کسی ایهطا را زنده
می کهد؟ خداوند به پیامبرش دســتور میدهد که در پاســ او بگوید :همار خدایی که

111

 .2تجمیع ،تفریق ،تخییر
مفســـرار اســـالمی درباره چگونگی به کار یری حکمت ،موعظه حســـهه و جدال
احسن در دعوت مردم به یین اسالم ،سه دید اه را بر زیدهاند:
 .2-1تجمیع

از هاهر کالم عده ای از مفســـرار و صـــریح برخی دیگر به دســـت می ید که به
کـار یری هر ســـه روش در دعوت بـه یین اســـالم الزم اســـت .این مطلب از هاهر
عبارت های طبری (طبری ،)231 :54 ،5425 ،زم شـری (زم شری ،بی تا )644 :2 ،و
شـی طوسـی (طوسـی )441 :6 ،5411 ،به دســت می ید و محمد جواد مغهیه به ر
تصــریح کرده و فته اســت« :هدف از مهاهره علمی ر اســت که حق شــکار شــود و
طرف مقابل رانع ردد ،به ونهای که ا ر از پذیرش حق ســرباز زند و بر انکارش اصــرار
ورزد ،در نظر عقالی مهصــف ،مکابر و م اند حق به شــمار ید .خداوند در این یه برای
مهاهره ثمر ب ش ســه شــرط را ذکر نموده اســت که عبارتهد از :حکمت ،ی هی ح ت
محکم و برهار واضــح ،موعظه حســهه ،ی هی این که مهاهر از هر ونه هوا و میل نفس
دوری زیهد به ونه ای که طرف مقابل بفطمد که او فردی خیرخواه و خواهار حقیقت
اسـت و رصـد مباهات و خودنمایی ندارد ،و جدال احسـن ،ی هی بر اسا رفق و نرمی
را به ســوی فرعور روانه میکهد ،به
باشـد ،چهارکه ورتی خداوند موسـی و هارور
نار میفرماید که با فرعور به نرمی سـ ن بگویید ،شــاید متذکر شــده و اهل خشیت
ردد :فَقعال لَهُ قَعْلًْ لَِ ًْ لَعِلََّهُ ی َذَكََّر أَاْ یخِشََى( طه :)44 :و نیز خداوند ،شــطادت داده
اســت که رســول اکرم
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با نرم ویی مردم را به یین اســالم دعوت میکرد :فَیِةِْ

بِحْةِ ٍ مْ َ اللهْ لْ ِتِ لَ ُِْ اِلَعْ ك ِتِ فَةًّْ غَلِْظَ الِقَلِبِ لَْنِفَضُّعا مْ ِ حِعْلْ ِ ( ل عمرار)511 :؛
رحمـت خـدا تو را بـا خلق ،مطربـار و خوش خوى ردانید و ا ر تهدخو و سـ ـ تدل
بودى مردم از پیرامور تو متفرک مىشدند (مغهیه ،بیتا.)363 ،
 .2-2تفریق

عـده ای از مفســـرار ،دیـد ـاه تفریق و توزیع را بر زیـده اند .به اعتقاد نار ،روش
حکمت م صـو کسـانی است که از است داد و توانایی فکری ویژهای برخوردارند و بر
فطم اســتدالل برهانی توانا میباشــهد ،و روش موعظه حســهه ،م صــو عموم مردم
اسـت که ا رچه خواهار حقیقت می باشهد ،ولی توانایی فطم استدالل برهانی را ندارند،

کسـانی است که اهل عهاد و ل اج بوده ،و خواهار حقیقت

/ابوالفضل ساجدی

و جدال احسـن م صـو
نیستهد.
ف ر الدین رازی در این باره فته است :دعوت به دین و یین باید مبتهی بر ح ت
و بیّهه باشـد ،و مقصـود از ذکر ح ت ،یا تقریر ر یین و اعتقادات در رلوب شهوند ار
اســت ،یا هدف ،الزام و افحام خصــم اســت .رســم اول ،دو ونه اســت ،زیرا یا ح ت،
حقیقی ،یقیهی و رط ی و پیراســته از احتمال نقیض اســت ،یا ح تی اســت که مفید
هن و ارهاع اسـت .ونه اول ،حکمت و ونه دوم ،موعظه حسـهه اسـت .انسار ها از نظر
درک و پذیرش حقیقت و م رفت سه دستهاند:
الف) کســانی که طالب م ارف حقیقی و علوم یقیهی اند .فت و و با این روه جز
با دلیل رط ی یقیهی که همار حکمت است ،ممکن نیست.
ب) کســانی که فتهه انگیزی و م اصــمه بر طبع نار غالب شــده ،نه طلب م رفت
حقیقی و علوم یقیهی .فت و و با این روه با جدال احســن اســت که مفید افحام و
الزام میباشد.
ج) کســـانی کـه نـه در کمـال در مرتبـه روه اول انـد ،و نه در نق ،،در حد اهل
مشـاغبه و خصومت ،بلکه نار بر فطرت اصلی و سالمت خلقی می باشهد ،ولی است داد
فطم دالیـل یقیهی و م ـارف حکمی را نـدارنـد .فـت و و بـا این روه جز با موعظه
حسهه ممکن نیست.
بر این اســا  ،مفاد یه شــریفه ر اســت که افراد توانمهد و اهل کمال را به روش
حکمت ،به دین حق دعوت کن ،و عوام را با موعظه حســهه که عبارت اســت از دالیل
یقیهی ارهاعی ،و با اهل مشـــاغبه با جدال احســـن فت و و کن (ف ر رازی،5421 ،
.)281 :21
بیضــاوی (بیضــاوی ،)435 :2 ،5451 ،فیض کاشــانی (فیض کاشــانی:4 ،5311 ،
 ،)361ابن عربی (ابن عربی ،)3154 :5 ،5435 ،لوسی ( لوسی ،بی تا،)311-311 :54 ،
مالفتح اهلل کاشـانی (کاشــانی )312 :3 ،5381 ،و اســماعیل حقی (حقی ،بیتا)11 :1 ،
نیز همین دید اه را بر زیدهاند.

عالمه طباطبایی فته اســت « :یه ،نســبت به توزیع این روشها به لحا مدعوین،
ساکت است .مالک در مورد به کار یری ر ها ،حسن اثر و حصول مطلوب ی هی هطور
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حق اســت .بر این اســا  ،در موردی جایز اســت که همه نطا به کار رود ،و در موردی
دیگر ،اســـتفـاده از دو یا یک روش ،متهاســـب با حال و مقام ،روا خواهد بود .بهابراین،
ر چه از هاهر رول برخی از مفسـرار به دست می ید که مفاد هاهری یه به کار یری
همه روشهاسـت ،درسـت نیست ،زیرا دلیلی بر کاربرد همه ر ها در مورد هر مدعوی،
وجود ندارد ،اما نسـبت به عموم دعوت شد ار ،جمع میار همه روشها ،محقق خواهد
بود .همین ونه اســت ر چه برخی دیگر فته اند که به کار یری روش های ســه انه
متهاسـب با سـطح فطم و است داد افراد است ( ر ونه که رازی و دیگرار فته اند) .این
نظریه رچه خالی از درت نیسـت ،ولی دلیل بر اختصا هریک از روش های سه انه
به روهی خا نمیباشـد ،زیرا چه بسـا موعظه و جدال برای خوا و نیز اســتفاده از
جدال احســن برای عوام نافع میباشــد و در لفب یه دلیلی بر ت صــی ،وجود ندارد»
(طباطبائی.)212-215 :52 ،5313 ،

 .3دیدگاه برگزیده
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 .5از هاهر یه به دســت می ید که نقش جدال احســن در دعوت به یین اســالم،
ثانوی اسـت ،زیرا ا ر نقش ر همانهد حکمت و موعظه حســهه بود ،مهاسـبتر این بود
که فته شـود« :وال دال بالّتی هی أحسـن» ،بهابراین ،ر چه در دعوت به یین اسالم،
نقش اساسی و اولی دارد ،حکمت و موعظه حسهه است.
 .2نســـبت میار حکمت و موعظه حســـهه از حیث مفطوم ،تباین اســـت ،زیرا –
چهارکه بیار شــد -حکمت ناهر به ت لیم م ارف و احکام اســالمی ،و موعظه حســهه
نـاهر به تشـــویق و ترغیب انســـار ها به پذیرش م ارف و احکام اســـالمی و پرهیز از
م الفت با نطا اســت و از نظر مصــداری ،میار حکمت و موعظه حســهه ،بدور در نظر
رفتن مقام نبوت و دعوت پیامبرانه ،عموم و خصـــو من وجه اســـت ،ی هی ممکن
اسـت در مواردی ت لیم باشـد ،بدور تشـویق و ترغیب ،یا تشویق و ترغیب باشد ،بدور
ت لیم ،و نیز ممکن اسـت هر دو با هم باشهد ،ولی با در نظر رفتن مقام نبوت و دعوت
پیامبرانه ،نسـ ـبت میار ر دو تالزم اســـت ،زیرا هر یک از ت لیم و موعظه به تهطایی،
وافی به مقصـــود و مطلوب ن واهد بود .ری ،ممکن اســـت درباره برخی از افراد ،محرز
باشــد که به ت لیم یا به تشــویق و ترغیب نیاز ندارند ،که فرضــی اســت خا و نادر.
بهابراین ،مقتضای راعده اولیه ،ت میع میار حکمت و موعظه حسهه است.

کـه تهطا خوا
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 .3روش حکمت -چهارکه بیار شــد -روش ت لیم م ارف و احکام اســالمی اســت،
ی هی باید م ارف و حقایق اســالمی تبیین ردد تا برای کســانی که طالب فطم حقیقت
می باشـهد نسـبت به نطا علم حاصـل شـود .اما از ر جا که انسار ها از نظر فطم حقایق
متفاوت می باشـهد ،ت لیم نیز متفاوت خواهد بود .چه بسـا حقایق و م ارفی ت لیم شود
بر فطم نطا توانایی دارند ،مانهد :هُعِ الِأَاَّل اِالِآخْر اِالةْهْر اِالِیِْطْ اِهُعِ

كِمَ ِّ شَََیءَ ظِلٌِِْ( حـدیـد ،)3 :اِمَِْ بِمِِتِ إِذِ بِمِِتِ اِلَمْ اللهِ بِمِى( انفال،)51 :
اِنَكْ أَقِرَبُ إِلََِهْ مْ ِ حِیَْ ِ الِعِبِیَدْ( ک )56 :و فََأَی َةِْ تعِلُّعا فَثََِّ اِِْهُ اللهْ( بقره:

غازین ســوره حدید تا اِهُعِ ظِلٌِِْ كِذَاتْ الص َُّدُابِ( حدید )6-5 :را نازل کرد (کلیهی،
15 :5 ،5388؛ صدوک.)284-283 :5318 ،
بســـیاری از م ارف اســـالمی نیز به ونه ای اســـت که خوا و عوام در فطم ر
اشــتراک دارند ،هرچهد ممکن اســت در نطا نیز درایق و هرایفی باشــد که فطم نطا به
افرادی خا اختصـــا داشـــته باشـــد .یات مربوط به نظم و اتقار عالم طبی ت و
شـــگفتی هـای فریهش از این ربیل اســـت ،زیرا جلوه هایی از ر را همگار می توانهد
بفطمهـد ،ولی اب ـاد و الیـه هــایی از ر ،بــه اهـل تفکر عمیق و عـالمــار علوم طبی ی
اختصا دارد.
از ر چـه فته شـــد ،راز این مطلب که چرا امامار م صـــوم ،اهی در مورد یک
مس ـ له ،بیارهای متفاوتی داشــتهاند ،روشــن ردید ،زیرا در این ونه موارد ویژ یهای
متفاوت افراد یا شـرایط خا  ،ارتضـای تبیینهای متفاوت را داشته است .از باب مثال،
در پاسـ این پرسـش که یا خداوند میتواند دنیا را بدور اینکه کوچک شود ،در ت م
پرندهای بدور اینکه بزرگ شود ،ررار دهد ،سه ونه پاس داده شده است:
 .5در روایتی مده اسـت« :إنََّروللَّهرالرینسَبُرإلَیرولدَجزِزرنولَّذیرسَألتَنیرالریک نُ» :در
مورد خداند ع ز راه ندارد ،ولی رچه در ســؤال مطرس شــده ،محال اســت (صــدوک،
.)531 ،5318
 .2در برخی روایات دیگر مده اســـت« :إِنَروللَّهَرلَاری صد دَ ُربِالْدَجْزِرنَرمَنْرأَقْاَآُرمِمَّنْر
یلَطِّ ُرولْأَآْضَرنَریدَظِّمُرولْبَیضددَة» :ع ز در خداوند راه ندارد .چه کســی تواناتر از کســی
است که زمین را کوچک و ت م را بزرگ نماید؟ (همار521 :و )531
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مده اســـت که خداوند می دانســـت در
 .)551در روایتی از امـام زین ال ـابـدین
خرالزمار انســار های ژرف اندیشــی وجود خواههد داشــت ،لذا ســوره توحید و یات
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 .3در روایتی دیگر ،در پاس ـ همار پرســش مده اســت« :إِنَّروَلَّذِیرقَاَآَرأَنْریاْخِاَر
وَلَّذِیرتَرَوحُروَلْدَاَسدَةَرأَنْرأَقَاَّرمِنْهَارقَا ِآرأَنْریاْخِاَروَلاندْیارکُلَّهَاروَلْبَیضَةَرالَرتَصْغُرُروَلاندْریارنَرالَرتَکْبُرُر
وَلْبَیض دَةُ»:رخاوییرکهرمیت ودار نچهرمیبینیر(ک حزر مینزر آیازر ســمار ،درخت و )...را
در مردمک چشــم که به اندازه یک عد یا کوچک تر از ر اســت ،ررار دهد ،میتواند
دنیا را در ت می ررار دهد ،بدور اینکه دنیا کوچک و ت م بزرگ شود (همار.)523 ،

 .4حکمت قرآنی و برهان منطقی
از این جا به دســـت می ید که حکمت و برهار رر نی ،با برهار در اصـــطالس اهل
مهطق تفاوت دارد و این که برخی ،روش های حکمت ،موعظه حسـهه و جدال احسن را
بـا روش هـای برهـار ،خطابه و جدل در مهطق همانهد دانســـته اند (مظفر:3 ،5388 ،
341؛ طبـاطبائی ،)215 :52 ،5313 ،صـــحیح نیســـت؛ زیرا در برهار مهطقی ،یقین
بالم هی االخ ،،شرط شده است که عقال احتمال خالف در ر محال است ،ولی دایره
حکمت رر نی وسـیع تر از ر است ،و جایی که احتمال خالف مورد اعتهای عقالی بشر
ررار نمی یرد را نیز شامل می شود .ت لیم م ارف الطی به بشر توسط پیامبر اکرم
که همار روش حکمی است ،به خوا اختصا ندارد ،بلکه عوام را نیز دربر می یرد،
و ت لیم م ارف الطی به نار به روش برهانی در اصــطالس مهطق ،در بســیاری از موارد،
ممکن نیســت ،چرا که بیرور از توار فطم و ادراک نار می باشــد ،ر چه در توار نار
است ،همار اطمیهار عقالیی یا علم عرفی است.
مثالی روشــن برای این مطلب ،م زات پیامبرار الطی اســت که برای اثبات صــدک
مدعای خود ارائه می کردند و رر ر کریم از م زه با لفب «برهار» ت بیر کرده اســـت:

سال بیست و هشتم ،شماره صـد و یازده
111

فَذانْ ِ كُرِهْنْنِ مْ ِ بِكَ ِ إِلى فْرِظِعْنَ اِ مِالَئْهْ( رص[ :)32 :،تبدیل شدر عصا به اژدها
و ید بیضــا دو برهار پرورد ارت برای فرعور و درباریار او اســت .تشــ ی ،م زه
بودر کار خارک ال اده ای که پیامبرار ان ام می دادند -در بســیاری از موارد -به خوا
اختصــا داشــته اســت .از باب مثال ،تشـ ی ،اینکه تبدیل شــدر عصــا به اژدها از
جهس ســحر و چشــم بهدی نبوده و از ردرت بشــر عادی خارج بود ،تهطا در حیطهی
درک ســـاحرار بود ،نـه عموم مردم؛ یا م زه بودر فصـــاحت و بالغت رر ر کریم را
صـاحب نظرار برجسته در فن فصاحت و بالغت تش ی ،می دادند و دیگرار با اعتماد
بـه رأی نـار ،به این حقیقت پی می بردند .بهابراین ،علم نار به م زه پیامبرار ،علم

/ابوالفضل ساجدی

عادی و عرفی یا اطمیهار عقالیی بود ،نه علم حاصـل از استدالل عقلی با شرایط ر در
کتاب برهار مهطق.
عالمه طباطبایی ،از این یه شــریفه عمومیت و ت دد جطت اع از رر ر را اســتفاده
کرده اســـت :ق ِ لَئْ ِ اِْ َةِعِتْ الِإِنِسُ اِالِجِ ُّ ظِلَى أَنِ یأِتعا كِةْثِ ِ هِذَا الِقرِآنِ لَْ یأِتعنَ كِةْثِلْهْ
اِلَعْ كَْنَ كِعْضَ ُِْ لْیِعٍٍْ ََ ِِرًا( اسـرا  :)88 :بگو ا ر انس و جن جمع شوند و ب واههد

لَئْ ِ اِْ َةِعَِتْ الَِإِنِسُ اِالِجِ ُّ( ...حـدید )521 ،که بیار ر اثبات حقانیت دعوت نبوت
می باشـد ،از مصـادیق روشـن دعوت حکیمانه اسـت .خالصه ایهکه
رسـول اکرم
روش حکمت رر نی که روش ت لیم پیامبرانه اســـت ،دو مصـــداک دارد :یکی مفید علم
یقیهی مطابق اصطالس اهل مهطق و دیگری ،علم عرفی و اطمیهار عقالیی.
روش موعظـه حســـهـه رر ر نیز با خطابهی در اصـــطالس مهطق تفاوت دارد ،زیرا
خطابه در اصــطالس مهطق ،کارکرد م رفتی دارد و مفید م رفت ههی اســت« :ول طابةر
صددناعةرعلمیةریمکنرمدهاروقناعرولجمه آرفیماریرو رأنریصداوق وربهربقاآروالمکان» :خطابه
صــهاعتی علمی اســت که میتوار به وس ـیله ر ،عموم مردم را در رچه تصــدیق ر
مقصــود اســت ،رانع کرد (حلی .)216 ،5451 ،ارهاع عبارت اســت از تصــدیق چیزی با
اعتقاد به امکار خالف ر ،لیکن با روش هایی که در فن خطابه به کار می رود ،نفس به
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کتـابی همـانهد رر ر را بیاورند ،ن واههد توانســـت ،هرچهد در این کار یکدیگر را یاری
دههد .یه بیار ر ر اسـت که م زه بودر رر ر به فصاحت و بالغت اختصا ندارد،
و رنه تحدی نســبت به عموم انس و جن ،م ها نداشــت .بهابراین ،رر ر کریم در همه
جطاتی که از مقوله علم و م رفت اسـت و بشر می تواند در ر نقش فریهی کهد ،م زه
است.
ایشـار ،پس از توضـیح مطلب مزبور ،این اشـکال را مطرس کرده است که بر ت میم
رلمرو اع ـاز رر ر و جطـات ر ،فـایده ای مترتب ن واهد شـــد ،زیرا فطم جطات اع از
رر ر ،م صـــو مت صـــصـــار در علوم و فهور م تلف اســـت و در توار همه افراد
نمیباشـد .ر اه در پاسـ ر فته است :در این باره ،مانهد دیگر امور باید به مقتضای
فطرت و عقل عمل کرد و ر اینکه غیر مت صـصار ،به افراد مت ص ،و صاحب نظر و
مورد اعتمـاد رجوع می کههد ،در نتی ه ،همگار از جطات اع از رر ر اه می شـــوند؛
مت صـصـار بدور واسـطه و دیگرار به واسطه نار (طباطبائی .)65 :5 ،5313 ،روشن
است علمی که از طریق رجوع به اهل خبره به دست می ید ،یقین مصطلح در صهاعت
برهار مهطق نیســت ،بلکه علم عرفی یا اطمیهار عقالیی اســت .بدور شــک ،یه  ق ِ
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تصـــدیق ر تمایل یافته و به احتمال خالف ر اعتها نمی کهد ،و این همار هن غالب
اســت (همار) ،در حالی که کارکرد موعظه حســهه رر نی ،م رفتب شـی نیســت ،بلکه
نقش برانگیزند ی و بازدارند ی دارد .م رفت ب شـی مربوط به حکمت است که مقدم
بر موعظه حســهه وشــالوده ر اســت .در حقیقت ،م رفت حاصـل از خطابه ،همار علم
عرفی است که از مصادیق حکمت رر نی میباشد.

نتیجه
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خداوند در رر ر کریم بر پیامبرش دسـتور داده که مردم را به سه شیوهی :حکمت،
موعظهی حســهه و جدال احســن ،به دین اســالم دعوت کهد .حکمت در رر ر عبارت
اسـت از سـ هی محکم ،استوار و خلل ناپذیر که مشتمل بر خیر و س ادت انسار بوده و
بازدارنده او از شــقاوت و خســرار اســت و رلمرو ر ،حکمت نظری و عملی را شــامل
می شــود .بر این اســا  ،حکمت به عهوار روش دعوت به یین حق عبارت اســت از
ت لیم و تبیین م ارف و احکام اسالمی.
مراد از موعظه حســهه ،فتار یا رفتاری اســت که مشــوک دیگرار به التزام عملی به
دین و یین حق و بازدارنده نار از م الفت با دین و یین صـحیح اســت .خیرخواهی و
اهی واعب به خیر و صـالس مردم و پایبهدی به موعظهها ،از شروط موعظه در اسالم،
در
دانســته شــده اســت .بر این اســا  ،میتوار فت :دعوت رر نی پیامبر اکرم
عین ایهکه دعوت حکمی اســت ،مصـــداک دعوت با روش موعظه حســـهه نیز اســـت،
همار ونه که در برخی یات ،کل رر ر کریم مصداک موعظه الطی به شمار مده است.
مهظور از جدال احسـن در مهابع دیهی ،استفاده از مسلمات خصم ،برای اثبات حق
و ابطال باطل است.
برخیهـا بر این بـاورند که روشهای ســـه انه احت اج دیهی ،با نچه در مهطق در
رالب برهار ،خطابه و جدل مطرس شــده ،انطباک دارد ،در حالی که بین نطا تفاوتهایی
وجود دارد؛ چرا کـه در برهـار مهطقی ،یقین بالم هی االخ ،شـــرط اســـت ،لکن در
برهار رر نی ،یقین عرفی کافی اســت .از طرفی هرچهد حکمت با موعظهی حســهه ،به
لحا مفطومی مغایر هســـتهد ،لکن به لحا مصـــداری و با لحا مقام نبوت و دعوت
پیامبرانه ،نسـبت میار ر دو تالزم اسـت .اما در مورد جدال احسن رر ر ،بیار شد که
مراد از ر اثبات حق ،و هدایت طرف مقابل اسـت ،اسـتفاده از این شیوه در دعوتهای
ثانوی و اضــطراری بوده و م صــو م اندار و مهکرار اســت .اما مراد از
پیامبر
جدل مهطقی ،استفاده از شیوههای ونا ور ،برای اسقاط و تسلیم خصم است.

.5رقر نرکریم.ر
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