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Abstract  
Imam Sadiq's method in dialogue is a comprehensive style and method. In dealing with 
each individual, he often applies a number of combined methods with his particular style, 
while simultaneously paying attention to his mental and psychological conditions. This 
paper aims to examine and analyze the style of discussion and dialogue of Imam Sadiq 
(AS) with his visitors, under two general titles of "Principles Governing the structure of the 
Imam's discussion and dialogue" and "Principles governing the content of the Imam's 
discussion and dialogue". This research has been done by descriptive-analytical method and 
with the approach of narrative and historical study. The results show that the style of 
dialogue of Imam Sadiq (AS) is comprehensive; therefore, sometimes a dialogue is 
argumentative, intellectual and allegorical, and he has applied different styles in his 
conversations while he has been principled to the ethical values, trust in God and 
rationalism. Qur'an based dialogue and educational dialogue is one of his styles. What is 
considered to be the samein all the dialogues and conversations of Imam (AS) is the 
observance of the visitors’ conditions and ethical principles, and then using different styles 
when having a conversation with him. 
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 چكيده
ي جامع است، ايشان در مواجهه با هر فردي، ضمن توجه به شرايط روحي و فكري او، به گفتگو، سبك و روشروش امام صادق(ع) در 

برد. هدف نوشتار حاضر، بررسي و تحليل سبك بحث و گفتگوي امام صادق(ع)   كار مي صورت تركيبي به سبكي خاص،گاه چند روش را به
بر محتواي بحث و گفتگوي امام  اصول حاكم"و  "و گفتگوي امام بر ساختار بحث اصول حاكم"با مراجعين به ايشان، ذيل دو عنوان كليِ 

دهد، سبك   ي تاريخي انجام شده و نتايج نشان مي تحليلي و با رويكرد روايي و مطالعه-باشد. اين تحقيق با روش توصيفي  مي "صادق(ع)
و هم تمثيلي است و در عين پايبندي به اصول و رو گاهي يك گفتگو، هم استداللي، هم عقلي  گفتگوي امام صادق(ع) جامع بوده؛ از اين

محور  اند؛ گفتگوي قرآن ار گرفتهك شان به هاي متفاوتي را نيز در مكالمات گرايي، سبك هاي اخالقي، توكل به خدا و برهان ارزش
يكسان و مورد توجه است،  آيد. آنچه در تمامي مكالمات و گفتگوهاي امام(ع)  هاي ايشان به شمار مي ي سبك وگفتگوي تعليمي از جمله

 .باشد  هاي مختلف در گفتگو با وي مي  كارگيري سبك رعايت حال مخاطب و اصول اخالقي، سپس به
 

 امام صادق(ع)، گفتگو، سيره اجتماعي. هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
 اي كه  گونه  هاي گوناگون است؛ به  ها، مذاهب و انديشه  دوران كنوني، روزگار هجوم فرهنگ
خصوص قشر جوان جامعه دشوار گرديده است. هر يك   تشخيص حق از باطل براي مخاطبان و به

وگو   هاي مختلفي در بحث وگفت  منظور جذب حداكثري پيروان، از روش  از مكاتب و مذاهب به
هاي   ها يا ديدگاه  تغيير نگرش، باور، ارزش«برند كه هدف آن:   جهت اقناع مخاطبين خود بهره مي

). توجه به مطالب فوق، نياز جامعه را به داشتن 51: 1384(گيل، » د يا گروهي ديگر استفر
ساختن مخاطبين   هاي بيگانه و قانع  وگو، جهت ممانعت از ترويج فرهنگ  هاي مؤثر در گفت  روش

ان تو  ها دارد، مي  سازد. اكنون كه جامعه نياز به روش مؤثري براي مقابله با سوءفرهنگ  آشكار مي
ي   به شرايط ويژه  دست آورد؛ دوران امام صادق(ع) باتوجه  ي معصومين(ع) به  اين سبك را از سيره

ي خاصي از حاكميت   تواند الگوي مناسبي براي اين مهم باشد. امام صادق(ع) در برهه  آن مي
ي و هاي خاصي را براي شيعه ايجاد كرده بود (معصوم  سياسي حضور داشت كه تهديدها و فرصت

تر با امام(ع) ارتباط برقرار كنند و   ). در اين دوران، مردم توانستند بيش26: 1395مهاجرنيا، 
لحاظ بحث   شناسي آن حضرت به  رو تحليل و بررسي و سبك  محضر ايشان شرفياب شوند. از اين  به

دنبال   شته بهي حاضر قرار گرفته است. اين نو  وگو و الگوبرداري از آن، وجهه همت مقاله  و گفت
كه در عصر  -گويي به اين سوال است كه: باتوجه به وجود مذاهب و مكاتب مختلف كالمي   پاسخ

شان را جهت پذيرش سخنان خود قانع   ايشان چگونه مخاطبان -امام صادق(ع) رواج يافته بود 
 ساختند؟  مي

ها و اصول اخالقي   وگوهاي امام صادق(ع)، پايبندي ايشان به ارزش  از نكات مهم درگفت
 العوجا نقل شده است:ـ  است؛ در روايتي از ابن ابي

جعفربن محمد هرگز با گفتار خشمگينانه و ركيك ما را مورد خطاب و عتاب قرار «
ي   شنيد، اما سعه  تر از ما مي  مراتب بدتر و زشت  كه سخناني به  نداده است. با اين

حقيقتاً او مردي است حكيم، بردبار، داد.   صدر و تحملي عجيب از خود نشان مي
داليل ما چنان   گذارد. او به  ي رفاقت و مدارا گام بيرون نمي  عاقل، متين و از دايره
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كرديم تحت تأثير منطق ما قرار گرفته است؛ ولي پس از   داد، گمان مي  گوش فرا مي
(مفضل، » تساخ  استماع كامل، سخنان ما را با بيان موجز و داليل قاطع ابطال مي

1379 :10.( 
وگو، سبك و روشي جامع است و آن   البته شايان توجه است كه روش امام صادق(ع) در گفت

كار   صورت تركيبي به  وگو چند روش را به  حضرت باتوجه به شرايط مخاطبين، گاه در يك گفت
ا كرده است. بر تري پيد  وگو نمود بيش  عنوان سبك غالب گفت  برد كه در نهايت يك روش به  مي

دهي مناسب و خوبي را در   وگوي امام صادق(ع)، جهت  هاي گفت  اين اساس، بازشناسي روش
ها جهت انجام مباحثات،   دهد. با الگوگيري از اين روش  وگوهاي عصر حاضر به ما مي  گفت

 منظور پيروزي و غلبه بر مخالفان دست يافت.  توان به راهكارهاي الزم به  مي

 ي پژوهش  پيشينه
وگو و حتي   شناسي بحث و گفت  گرفته، تاكنون پيرامون سبك  هاي صورت  باتوجه به تحقيق

 (ع)ي سبك مناظرات ساير امامان  اي نگاشته نشده است؛ اما درباره  مناظرات امام صادق(ع) مقاله
 ي تحرير درآمده است. ازجمله:  مقاالتي به رشته

). در اين مقاله 1394كالمي امام رضا(ع) (رجبي و مطهري، شناسي مناظرات   سبك"ي   مقالهــ 
ي:   ها را در سه مرحله  هاي مناظراتي امام رضا(ع) اشاره شده و نويسنده آن  به برخي از شيوه

 مداري بيان نموده است.   كردن طرف مقابل، هدايت به بحث و احقاق حق و حق  مشخص
(عطار و  "ن(ع) درجريان قيام عاشوراشناسي مناظرات امام حسي  روش"ي   مقالهــ 

بر مناظرات امام حسين(ع) در جريان قيام   ، اين مقاله را با تكيه  ). نويسنده1395رنجبرحسيني، 
بر مناظرات ايشان سامان داده و معتقد است كه آن حضرت   يابي به منطق حاكم  عاشورا جهت دست

بوي و مقبوالت طرف مقابل استناد كرده از لحاظ محتوايي در اين مناظرات به كتاب و سنت ن
 است.

). نويسنده به بررسي اين 1392فر،   شناسي مناظرات امام رضا(ع) (اميني  ي روش  مقالهــ 
نشست؛ نويسنده اين   پردازد كه امام رضا(ع) با چه اصولي با مخالفان به مناظره مي  موضوع مي
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وگوها و   تواند الگو و راهبردي براي گفت  داند كه پاسخ به آن مي  مسأله را از مباحثي مي
 برخوردهاي فعلي ما در عصر حاضر باشد.

اي كه به   بنابراين، اگرچه در مورد امام صادق(ع) آثار متعددي وجود دارد، اما كتاب يا مقاله
 وجوهاي نگارنده يافت نشد.  وگوهاي آن حضرت پرداخته باشد، در جست  گفت

 )وگوي امام صادق(ع  سبك گفت
 شود كه ايشان  ي مختلف مشخص مي  ها  وگوهاي امام صادق(ع) با گروه  از بررسي گفت

در مواجهه با هر فردي، ضمن توجه به شرايط روحي و فكري او، به سبكي خاص با وي 
بر ساختار بحث و   اصول حاكم"كرد. اين سبك و سياق ذيل دو عنوان كليِ:   وگو مي  گفت
بندي   قابل تقسيم "وگوي امام صادق(ع)  بر محتواي بحث و گفت  حاكم اصول"و  "وگوي امام  گفت

 و بررسي است.

 (ع)وگوي امام صادق  بر ساختار بحث و گفت  . اصول حاكم1
وگوي امام(ع) داراي ساختاري منظم و منسجم بوده و نيز داراي اصول و مباني   بحث و گفت

وگوي   دي است كه بر ساختار بحث و گفتباشد. اولين اصول قابل بررسي، موار  استواري مي
 امام(ع) حاكم است.

 شناسي  . مخاطب1,1

ي تأثيرگذاري است. امام صادق(ع) با استفاده از دانش الهي   شناسي يكي ازاصول اوليه  مخاطب
پرداخت. ايشان با شناخت مخاطب،   ها مي  كه در اختيار داشت، به مناظره با مخالفين و هدايت آن

 ترين تأثير را بر او داشته باشد.  كرد كه بيش  وسويي هدايت مي  سمت بحث را به
 گويد:  مي "كَلْبى نسابه"

به درب منزل امام صادق(ع) رفتم؛ غالمى بيرون آمد و گفت: وارد شو برادر كلبى. «
از شنيدن اين سخن كه فهميده بود من كه هستم و مرا با نام و نشان اسم برد، به 

حالت اضطراب وارد شدم؛ ديدم پيرمردى روى جانماز نشسته وحشت افتادم. با 
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اللَّه! غالمش   كه سالم كردم، گفت: كه هستى؟ با خود گفتم: سبحان  است. پس از اين
. گفتم: من كلبى هستم و در "كه هستى"پرسد  مرا شناخت، حاال خودش از من مى

و در گمراهى و شناسى شهرت دارم. گفت: منحرفين از خدا دروغ گفتند  علم نسب
و عاداً و ثَمود و أَصحاب الرَّس و قُرُوناً بينَ «زيان زيادى هستند. فرمود: برادركلبى 

ها را بيان كنى؟ گفتم: نه آقا. فرمود:   توانى نسبت آن  )؛ مي38(فرقان:  »ذلك كَثيراً
م. فرمود: توانى بگويى؟ گفتم: آرى؛ و تا چند پشت را نام برد نسب خود را مى

طور كه گفتى درست نيست. يكى از اجداد مرا نام برد و گفت: ميدانى او   اين
پسركيست؟ گفتم پسر فالن كس است. فرمود: پسر فالن چوپان كرد است كه آن 

چرانيد؛ رفت پيش زن فالن كس، كه در آن كوه   ها گوسفند مي  چوپان در كوه
ن زن فالن كس متولد شد كه او پسر چرانيد و با او همبستر شد. از آگوسفند مي

ها را در ميان اجداد   فالن كس از همان زن و فالنى و فالنى است. فرمود: اين نام
شناختى؟ گفتم: نه فدايت شوم؛ اگرصالح ميدانى از اين مبحث چشم  خود مى

ق: 1398شناسم، من چنين گفتم (مجلسي،  بپوشيم. فرمود: چون تو گفتى من نسب 
200.( 

خواند.   دستور ايشان، فرد كلبي را دعوت و او را به نام مي  داي روايت، غالم امام(ع) بهدر ابت
ها فرق دارد و او توسط صاحب اين خانه به   رساند كه اين منزل با ديگر خانه  اين مطلب مي
منظور   شود، امام(ع) به  كه اين موضوع باعث ترس او مي  رسد. سپس با توجه به اين  مقصودش مي

كردن   پرسد. حضرت در اين روش، ضمن آرام  كاستن از ترس و اضطراب او، نام و نسبش را مي
به اين  -داند   كه غالم خانه نام او را مي -دهد تا از تحليل اين موضوع   فرد كلبي به او فرصت مي

ع) با اين سخن داند. امام(  تري را مي  تر است و مسائل بيش  خانه داناتر وآگاه  نتيجه برسد كه صاحب
اند   كه منحرفين از خدا در ضرر و زيان هستند، به كلبي و ديگراني كه از راه الهي منحرف شده

باشد،   شناسي شهره مي  كند در علم نسب  داند؛ زيرا كلبي ادعا مي  گو مي  ها را دروغ  كند و آن  اشاره مي
به اين موضوع كه ديگر ادعاي  شناسد. تصريح كلبي  درستي نمي  كه نسب خود را به  حال آن
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 كند نيز مؤيد اين موضوع است.  شناسي نمي  نسب
وگو با استفاده از شناخت مخاطب، نَسب كلبي را به او   حضرت در اين بحث و گفت

شود كه شما هرچقدر هم در اين علم پيشرفت   شناساند. امام(ع) با اين روش به او متذكر مي  مي
اي بيش   قطره -يافته از علم الهي است   كه انشعاب -شما در برابر علم ما كرده باشيد، باز هم دانش 

خوبي   بر شناخت نسب وي، خصوصيات او را نيز به  وگو با مخاطب، عالوه  نيست. امام(ع) در گفت
بر موارد فوق، امام(ع) ازعلم الهي خويش بهره   ي قابل تأمل اين است كه افزون  شناسد؛ نكته  مي
فهماند كه باالتر از هر عالمي، عالم ديگري وجود دارد، مگر كسي كه به   و به شخص ميگيرد   مي

 علم الهي متصل باشد.

 . تصويرسازي تعليمي1,2

در اين سبك، امام صادق(ع) با ايجاد تصويرسازي مناسب و با هدف تعليم و تربيت، به 
در برخي موارد كه افراد جهت پردازد. امام(ع)   آموزش مفاهيم اخالقي، اجتماعي و علمي مي

كردند، با تصويرسازي، مطلب موردنظر را به وي آموزش   يادگيري موضوعي به ايشان مراجعه مي
 خوانيم:  داد. در رواتي مي  مي

ء(هيچى) چيست؟ ابوحنيفه در جواب فرو ماند. به  مردى از ابوحنيفه پرسيد: الشى«
ء) به او  قيمت(ال شى  م رافضيان و بهكننده گفت: همين قاطر مرا ببر پيش اما سوال

بفروش. آن شخص خدمت حضرت صادق(ع) رفت؛ امام(ع) فرمود: برو از 
چند؟   داده است. فرمود: به   من اجازه  ي فروش بگير. عرض كرد: به  ابوحنيفه اجازه
 ي ابوحنيفه  غالم خود امر كرد كه قاطر را ببرد به طويله. فرستاده  ء. به گفت: به الشى

ساعتى منتظر بهاى قاطر شد؛ چون چيزى ندادند، عرض كرد: آقا پول قاطر چه 
شد؟ فرمود: فردا صبح. برگشت پيش ابوحنيفه و جريان راگفت. خوشحال شد؛ 

» ء ال شى«  اى بهاى قاطر را كه فرداصبح ابوحنيفه خدمت امام رسيد. فرمود: آمده
ن قاطر شد و با است بگيرى؟ عرض كرد: بلى. حضرت صادق(ع) سوار هما

طرف بيابان رفتند؛ امام صادق(ع) چشمش به سراب افتاد. فرمود:   ابوحنيفه به
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اللَّه. باز به آن   رسول  بينى؟ عرض كرد: آب است يابن  ابوحنيفه! در آن فاصله چه مي
شود و دور شد. امام  ي يك ميل ديگر ديده مى  مكان كه رسيدند، ديدند در فاصله

مانند «فرمايد:   قاطر خود را بگير؛ زيرا خداوند در اين آيه مي صادق فرمود: بهاى
رسد،  جا مى  آن  انگارد؛ وقتى به  نماست؛ تشنه آن را آب مي  سرابى است كه آب

(بروجردي، » ). ابوحنيفه باناراحتى زياد برگشت39(نور: »  بيند هيچ نيست مى
 ).214ق: 1398و مجلسي،  215: 23ق، ج1386

كننده بازمانده بود،   دانست و از پاسخ به شخص سوال  را نمي "ال شيء"معناي ابوحنيفه كه 
فرستد و بهاي   درصدد يادگيري اين موضوع برآمد. لذا مركب خود را جهت فروش نزد امام(ع) مي

كند. درواقع؛ فراگرفتن برخي مسائل از طريق توضيح لفظي   را براي آن مشخص مي "الشيء"
شدن مطلب، از سبك ديگري   رو، معلم و استاد جهت روشن  است. از اينوشفاهي سخت و دشوار 

گونه موارد بهترين روش جهت آموزش، سبك مثالي و تصويرسازي است.   نمايد. در اين  استفاده مي
دهنده مطلبي مشابه موضوع مورد بحث را يافته و با بيان شباهت دو   راستا شخص تعليم  در اين

سازد. امام صادق(ع) كه رسالت تعليم و   فراگير، ملموس و قابل فهم ميموضوع، مطلب را براي 
روش تصويرسازي، معناي عبارت   صورت عيني و ملموس و به  تربيت بشريت را برعهده داشت، به

شرايط و با   سازد كه در اين  وسيله او را قانع مي  دهد و به اين  را به ابوحنيفه آموزش مي "الشيء"
 ترين توضيح همين است.  فهم مخاطب، بهترين و صحيحتوجه به فضاي 

 تمثيلي-وگوي استداللي  . گفت1,3

ترين اشكال تعامل انساني هستند، گوينده يا نويسنده   كه از رايج«وگوهاي استداللي   درگفت
بودن   سعي دارد از طريق دليل و برهان، شنونده يا خواننده را در مورد نظري، يا درست و نادرست

تر   وگوي تمثيلي، جهت آموزش راحت  ). درگفت3: 1388(تاكي، » يا انجام كاري متقاعد كند چيزي
جايي كه مسائل استداللي گاه سخت و يا   شود. از آن  اي دشوار، از تمثيل و تشبيه استفاده مي  مسأله
، و امر آموزش اند، امام(ع) باتركيب گفتمان استداللي و تمثيلي بر جذابيت بحث افزوده  كننده  خسته

 نمود. از جمله در روايتي آمده است:  را براي مخاطب تسهيل مي
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عبداللَّه ديصانى از هشام پرسيد: تو پروردگارى دارى؟! گفت: آرى. گفت: او «
تواند تمام جهان را در   قادراست؟ گفت: آرى؛ قادر و قاهر است. گفت: مي

جهان كوچك؟ هشام گفت:  مرغ بزرگ شود و نه  مرغى بگنجاند كه نه تخم  تخم
 مهلتم بده. ديصانى گفت: يك سال به تو مهلت دادم؛ و بيرون رفت.

اللَّه(ع)! عبداللَّه ديصانى   رسول  هشام خدمت امام صادق(ع) رسيد و عرض كرد: يابن
از من چنين سوالى كرده. حضرت فرمود: اى هشام! چند حس دارى؟ گفت: پنج 

ي بيننده   ست؟ گفت: چشم. فرمود: اندازهتر ا  حس. فرمود: كدام يك كوچك
تر از آن. پس فرمود: اى هشام!   ي يك عدس يا كوچك  قدراست؟ گفت: اندازه  چه

بينى؟ گفت: آسمان، زمين،  به پيش رو و باالى سرت بنگر و به من بگو چه مى
بينى  تو مىچه را   كه توانست آن  بينم. امام(ع) فرمود: آن ها و ... را مى  ها، بيابان خانه

كه جهان كوچك   آن مرغ درآورد، بى  تواند جهان را در تخم در يك عدس درآرد، مى
گاه هشام عرض كرد: مرا بس است اى پسر پيغمبر؛ و به   مرغ بزرگ شود. آن  و تخم

 منزلش بازگشت.

اى اين است   ديصانى فردا نزد او آمد. هشام گفت: اگر براى طلب جواب آمده
ي امام صادق(ع) آمد و گفت: اى   درب خانه  از نزد او بهجوابت. ديصانى 

محمد(ع)! مرا به معبودم راهنمايى فرما. امام صادق(ع) به او فرمود: نامت   جعفربن
چيست؟ ديصانى بيرون رفت و اسمش را نگفت. رفقايش به او گفتند: چرا نامت را 

كه تو   گفت: آن ، مىگفتم نامم عبداللَّه است به حضرت نگفتى؟ جواب داد: اگر مى
ها گفتند: بازگرد و بگو تو را به معبودت داللت كند و   اش هستى كيست؟ آن بنده

اسمت را نپرسد. او بازگشت و گفت: مرا به معبودم راهنمايى كن و نامم را مپرس. 
مرغى در دست داشت و حضرت به او فرمود: بنشين. يكى از كودكان امام(ع) تخم

فرمود:  مرغ را به من بده. امام(ع)  فرمود: اين تخم حضرت به او كرد. با آن بازى مى
اى ديصانى! اين تخم، سنگري است پوشيده كه پوست كلفتى دارد و زير پوست 
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است    اي كلفت، پوست نازكى است و زير پوست نازك، طاليى است روان و نقره
شده با طالى   ي آب  ي آب شده آميزد، و نه نقره  شده، كه نه طالى روان به نقرهآب

حال باقى است. نه مصلحى از آن خارج شده، تا بگويد   همين  روان درهم شود؛ و به
من آن را اصالح كردم؛ و نه مفسدى درونش رفته، تا بگويد من آن را فاسد كردم. 

شكافد و مانند طاوس   و معلوم نيست براى توليد نر آفريده شده، يا ماده؛ ناگاه مي
يابى؟ ديصانى مدتى سر به   دهد. آيا تو براى اين مدبرى درمي  ن ميرنگارنگ بيرو

شريك  دهم كه معبودى جز خداى يگانه بى  زير افكند و سپس گفت: گواهى مي  
ي اوست و تو امام و حجت خدايى بر مردم؛   كه محمد بنده و فرستاده  نيست و اين

 ،1369؛ كليني، 122: ق1398بابويه،   (ابن» گزارم و من از حالت پيشين توبه
 ).102: 1ج

بر علم غيب   هاي اخالقي و با تكيه  وگو، امام(ع) ضمن رعايت اصول و ارزش  در ابتداي گفت
ي اقرار و الزام استفاده نمايند. حضرت قصد داشتند با پرسش از نام مخاطب و   قصد دارند از قاعده

 ـبا درخواست ديصاني  ـاما در ادامه استفاده از پاسخ، وي را ملزم به پذيرش حقيقت نمايند؛ 
گيرند. حضرت   كار مي  صورت كامالً عالمانه و متبحرانه، استدالل و تمثيل را در كنارهم به  امام(ع) به

ديگر، مسأله را براي مخاطب خودشان ساده و قابل درك   كارگيري اين دو سبك در كنار يك  با به
استدالل قوي و تمثيل زيبا، ملموس و عيني توسط امام(ع)، و كارگيري   نمايند. در نهايت، با به  مي

 شود.  شده توسط ايشان، ديصاني ايمان آورده و شيعه مي  كاربرده  درايت به

 گام  به  اي و گام  وگوي مرحله  . گفت1,4

اي كه در پايان هر مرحله،   گونه  رود؛ به  اي پيش مي  صورت مرحله  وگو به  در اين سبك، گفت
شده   بندي نتايج حاصل  ي بعد رفته و در نهايت با جمع  ازگرفتن تأييد از طرف مقابل، به مرحلهپس 

 پردازيم.  از مراحل مختلف، به اثبات ادعاي خود مي
اي به   گام و مرحله  به  صورت گام  امام صادق(ع) گاهي باتوجه به شدت دشمني شخص مقابل، به

 پرداخت. نقل شده است:  رد ادعاي وي و اثبات سخنان خود مي
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العوجاء كه از توحيد منحرف شده بود، جهت تمرد و انكار كسي كه حج   ابن ابى«
محمد(ع)آمد و گفت: تاكى شما به   آورد، به مكه رفت. او به نزد جعفربن  جاي مي  به

كنيد؟ كسى   بريد و اين بيت برآورده با آجر و كلوخ را پرستش مي  اين سنگ پناه مي
باره تفكّر كند، خواهد فهميد كه اين كاري است كه غيرحكيمى آن را   اينكه در 

دار اين   باره سخن آغاز كن؛ زيراكه تو سررشته  تأسيس كرده؛ پس اكنون تو در اين
 ).194: 2تا، ج  (مفيد، بي» كار و بزرگ آن هستى و پدرت پايه و نظام آن است

 فرمود: (ع)امام صادق
و را گمراه كرده و قلبش را كورساخته، حقّ را بر طبع گمان كسى كه خدا ا  بي«

شود و او را به مهالك  يابد و شيطان، دوست و سرپرست او مى خويش گران مى
ي آن، خلق خود را به بندگى   وسيله  افكند. اين(كعبه) بيتى است كه خدا به درمى

رو ايشان را   اين شان را بيازمايد؛ و از  سوى آن، طاعت  خويش درآورده، تا باآمدن به
ي   به بزرگداشت و زيارت آن تهييج كرده، وآن را محلّ پيامبران خود، و قبله

  اى از رضوان او، و طريقى منتهى نمازگزاران براى خويش قرارداده. پس آن، شعبه
به غفران او است كه برحد استواي كمال و مجتمع عظمت و جالل نصب شده 

دحواألرض، آن را مخلّد و جاويد ساخته، و است. خدا دو هزار سال قبل از 
چه نهى و منع كرده باز   سزاوارترين كسى كه در برابر اوامرش مطيع شوند، و از آن

 ايستند، خداى موجد ارواح در صور است.
العوجاء گفت: سخن گفتى؛ پس حواله بر غايب كردى. امام(ع) گفت: چگونه   پس ابن ابى

تراست؟!   شاهد و ناظر، و از رگ گردن به ايشان نزديكغائب باشد، كسى كه باخلق خود 
داند؛ همانا كه اين مخلوق است   بيند و اسرارشان را مي شان را مى  شنود و اشخاص  شان را مي  سخن

كه چون از مكانى منتقل شود، مكانى شاغل و مشتمل بر او شود، و مكانى ديگر از آن خالى گردد؛ 
زيسته، چه رخ داده   داند كه در مكانى كه در آن مي  طرف آن رفته، نمي رو در آن مكان كه به  از اين

دارد.   الشان، هيچ مكانى از او خالى نيست، و هيچ مكانى او را مشغول نمي  است. ولى خداى عظيم
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 تر از مكان ديگر نيست.  هيچ مكانى نزديك  و به
خود را گفت: چه كسى مرا به درياى پا خاست وياران   العوجاء از محضر امام(ع) به  پس ابن ابى

معارف و علوم اين درافكند؟! ازشما خواستم تا شرابى براى من طلب كنيد كه بنوشم؛ ولى شما مرا 
؛ شيخ صدوق، 104: 3، ج1367بابويه،   (ابن» ورى درافكنديد تا از لهيب آن بسوزم به آتش شعله

 ).400: 2، ج1382؛ اربلي، 617: 90، مجلس1376
ي احسن نبوده است. او از   دنبال مجادله  العوجاء به  شود كه ابن ابي  ي روايت معلوم مياز ابتدا

كند؛ سپس سعي   وگو را آغاز مي  روي عنادورزي با حق و اصرار به باطل و جهت انكار حج، گفت
سود خود مديريت   كند با استفاده از مقدمات دروغ، ايجاد جنجال و هياهوي كاذب، آن را به  مي

بيند.   ها و خصوصيات وي را الزم مي  كند. بنابراين امام(ع)، در ابتدا، افشاي برخي از ويژگي
آوردن حج و تعليم اين مسأله به اطرافيان، كعبه را بخشي   جاي  حضرت در ادامه، ضمن بيان علت به

 تفاده ازداند. ايشان در انتها بااس  سوي بخشش و غفران خداوند مي  از رضوان الهي و راهي به
صورت يكسان اثبات   ها به  ها و زمان  ي مكان  امور ملموس و عيني، حضور خداوند را در همه

 نمايد.  مي
وگو با شخص مقابل   مرحله به گفت  به  گام و مرحله  به  صورت گام  براين اساس، امام(ع) به

را از منظراسالم مطرح ي اول، با بيان خصوصيات فرد، جايگاهش   پردازند. ايشان در مرحله  مي
اي محكم به سواالت   سازد. سپس با ادله  كند و عاقبت شخص انكاركننده را براي او روشن مي  مي

دهد و در نهايت بااستفاده از امور ملموس و عيني، به اثبات سخنان خود و رد   وي پاسخ مي
ش و مراحل، مانع انكار ابن كاربردن اين رو  پردازد. درواقع امام(ع) با به  شبهات شخص مقابل مي

 شود.  العوجاء و طرح شبهات جديد توسط وي مي  ابي

 ي اقرار و الزام  . قاعده1,5

شود كه ضمن   اي طراحي مي  گونه  وگوها ساختار مكالمه ازسوي يكي از طرفين به  برخي گفت در
 يرالوسيله آمده است:ي موردنظر نيز اقرار نمايد. در تحر  پرسيدن از مخاطب، وي به مسأله  سوال

دادن   آور است يا خبر  دهنده الزام  اقرار، خبردادن جازم به حقي است كه براي خبر«
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دادن از   آورد و يا خبر  دنبال مي  به چيزي است كه حقي يا حكمي عليه خبردهنده به
 ).49: 2، ج1363(موسوي خميني، » نفي حقي است از او يا نظيرآن

ده از دانش الهي، پرسش و پاسخ و اقرارگرفتن از طرف مقابل، وي را امام(ع)، گاهي بااستفا
 دهد. براي نمونه؛ در روايتي آمده است:  هدايت كرده و ايمان را به او هديه مي

هشام بن حكم گويد: زنديقى از مصر كه سخنان حضرت صادق(ع) به او رسيده «
رت صادق(ع) مشغول طواف بود، نزد امام(ع) آمد تا با ايشان مباحثه كند. ما با حض

ما رسيد؛ حضرت فرمود: نامت چيست؟ گفت نامم: عبدالملك. فرمود:   بوديم كه به
ي او   ام ابوعبدللَّه. حضرت فرمود: اين ملكى كه تو بنده ات چيست؟ گفت: كنيه كنيه

ي   هستى، از ملوك زمين است يا ملوك آسمان؟ و نيز به من بگو پسر تو بنده
فرمود:  (ع)ي خداى زمين؟ او خاموش ماند. امام صادق  يا بندهخداى آسمان است 

آمد و فرمود:  (ع)چون از طواف فارغ شدم، نزد ما بيا. پس از پايان طواف، امام
اى؟  قبول دارى كه زمين زير و زبرى دارد؟ گفت: آرى. فرمود: زير زمين رفته

دانم؛ ولى گمان   گفت: نه. فرمود: پس چه ميدانى كه زير زمين چيست؟ گفت: نمي
كنم زير زمين چيزى نيست! امام فرمود: گمان، درماندگى است، نسبت به چيزى   مي

اى؟ گفت: نه. فرمود:  كه به آن يقين نتوانى كرد. سپس فرمود: به آسمان باال رفته
ميدانى در آن چيست؟ گفت: نه. فرمود: شگفتا از تو كه نه به مشرق رسيدى و نه 

وع شك دارى كه شايد باشد و شايد نباشد! گفت: شايد به مغرب؛ در اين موض
بينى كه به افق  چنين باشد. امام(ع) فرمود: مگر خورشيد و ماه و شب و روز را نمى

درآيند، مشتبه نشوند؛ بازگشت كنند، ناچار و مجبورند؛ مسيرى جز مسير خود 
و ناچار نيستند، گردند؟ و اگر مجبور   ي رفتن دارند، پس چرا برمي  ندارند. اگر قوه

ها   خدا آن  گردد؟ اى برادر اهل مصر! به  شود و روز، شب نمي  چرا شب، روز نمي
تر است.   رواتر و بزرگ  ها فرمان  كه ناچارشان كرده، از آن  براى هميشه ناچارند و آن

فرمود: اى برادر اهل مصر! همه ناچارند؛  (ع)زنديق گفت: راست گفتى. سپس امام
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فراشته و زمين نهاده شده؟ چرا آسمان بر زمين نيفتد؟ چرا زمين باالى چرا آسمان ا
چسبد و كسانى كه روى آن هستند،  گردد و به آسمان نمى  طبقاتش سرازير نمي

ايمان آورد و گفت: خدا كه پروردگار و  (ع)دست امام  چسبند. زنديق به هم نمى  به
 ).91: 1، ج1369(كليني، » تها را نگه داشته اس  موالى زمين و آسمان است، آن

 اند:  كار برده  ي فوق، امام(ع) چندين اصل را به  در مكالمه
وسو دادن به بحث و طرح موضوعاتي كه   ضرت، آغازگر سخن است؛ زيرا براي سمت. 1

 باشد، اين امتياز بزرگي است.  تر مي  ها بيش  احتمال توفيق درآن
پذير   د. ايشان در اين جايگاه، با شناسايي نقاط آسيبگير  گر قرار مي  حضرت در مقام پرسش. 2

كننده و موظف به پاسخ. امام(ع) جايي در   كننده است، تا دفاع  تر فعال و سوال  طرف مقابل، بيش
آيد كه طرف مقابل به سواالت موجود در متن پاسخ ايشان، جواب داده باشد.   مقام پاسخ برمي

هاي پيچيده، با   جاي بحث و استدالل  كرد، به  خالفان ايجاد ميايشان گاهي در برابر شبهاتي كه م
كشاند. هركس ادعايي داشت، با سواالتي   كننده، مخاطب را به عجز مي  طرح سواالتي ساده و بيدار

 نمود.  ها را متقاعد كرده و نسبت به جهل خودشان آگاه مي  پرسيد، آن  كه از او مي
تواند تأثير   كند. شروع اين چنيني سخن، مي  محكم آغاز مي صورت  وگو را به  ايشان گفت. 3

وگو داشته   گرفتن فضاي بحث تا پايان گفت  دست  ريختن فكر طرف مقابل، و به  هم  سزايي در به  به
 باشد.

 ي اقرار و الزام.  استفاده از قاعده. 4

 (ع)وگوي امام  بر محتواي بحث و گفت  . اصول حاكم2

محوري، مديريت باورها و انتقادي   ي اصول اخالقي، قرآن  م(ع) دربردارندهمحتواي سخنان اما
آفرين   داد كه داراي محتوايي سازنده و تحول  اي انجام مي  گونه  وگو را به  است. ايشان بحث و گفت

 باشد. 

 محور  وگوي قرآن  . گفت2,1

ي فهم و دانش   ده برپايهوگوي پسندي  كه محتواي بحث و گفت  امام صادق(ع) با توجه به اين
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استوار است، و روش آن نيز بايد براساس منطق، برهان، بينه و استدالل به آيات قرآني باشد، در 
كار   محور را به  شان مسلمان و معتقد به قرآن باشد، سبك محتوايي قرآن  وگوهايي كه مخاطب  گفت

 گيرد. براي نمونه؛ در روايت آمده است:  مي
حضرت صادق(ع) غذا خورد؛ وقتى امام(ع) دست از غذا كشيد، ابوحنيفه با «

فرمود: الحمد للَّه رب العالمين؛ اللهم ان هذا منك و من رسولك (اين نعمت ازخدا 
و پيامبرخداست). ابوحنيفه گفت: يااباعبداللَّه(ع) با خدا شريك قراردادى؟ فرمود: 

 »إِلَّا أَنْ أَغْناهم اللَّه و رسولُه منْ فَضْله و ما نَقَموا«فرمايد:   واى بر تو؛ خدا در قرآن مي
ولَو أَنَّهم رضُوا ما آتاهم اللَّه و رسولُه و قالُوا «فرمايد:   ي ديگر مي  ) و در آيه74(توبه: 

ولُهسرو هنْ فَضْلم ينَا اللَّهؤْتيس نَا اللَّهبسخدا قسم   ت: به). ابوحنيفه گف59(توبه:  »ح
كه تاكنون اين دو آيه را در قرآن نه خوانده بودم و نه تا حاال شنيده بودم.   مثل اين

ام؛ ولى خداوند اين آيه را  ام و شنيده حضرت صادق(ع) فرمود: بلى؛ من خوانده
رانَ  كَلَّا بلْ«و فرمود:  »قُلُوبٍ أَقْفالُها  أَم على«ي تو و امثال تو نازل نموده:   درباره

ها   شان بر آن  (چنين نيست بلكه ظلمت ظلم و بدكاري قُلُوبِهِم ما كانُوا يكْسبونَ  على
 ).200ق: 1398(مجلسي، » غلبه نموده)

بردن حق و اثبات خود به هر   ابوحنيفه با طرح اين سوال و بيان سخنان باطل، سعي در از بين
كارگيري اين سبك، خصوصيات ابوحنيفه   و، ضمن بهاي داشت. امام(ع) در پاسخ به سوال ا  وسيله
چنين   سازد. هم  ي آيات قرآن مطرح كرده و او را نسبت به جايگاهي كه دارد، مطلع مي  واسطه  را به

ي محكم و قوي و آغاز محكم سخن؛ شخص مقابل را متقاعد و سخنان   ايشان، با استناد به ادله
وگوها، استفاده از منابع معتبر و   بهترين روش در برخي از گفتنمايد. بنابراين،   خود را اثبات مي

 ها، سخن خود را اثبات كرد.  قابل قبول مخاطب است تا بتوان با استفاده از آن

 . مديريت باورها و اعتقادات مخاطب2,2

وسو دادن به عقايد و باورهاي مخاطب، وي را در   توان با سمت  وگوها مي  در برخي گفت
كننده   عقيده ساخت. در عصر امام صادق(ع) افراد مراجعه  رد بحث با خود همراه و همموضوع مو
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 وگو  رو امام(ع) هنگام گفت  پرداختند؛ از اين  وگو مي  به ايشان با اهداف متفاوتي به بحث و گفت
 سمت پذيرش حق هدايت  شان را مديريت كرده و به  ها، باورها و اعتقادات  با برخي از آن

 كرد.  مي
العوجاء در مجلس امام صادق(ع) نشست و دم   از جمله در روايتي آمده است: روزي ابن ابى

اى كه بعضى از مطالبى را كه در ميان داشتيم، تعقيب كنى؟ گفت:  زد. امام فرمود: گويا آمده  نمي
نكرى و به كه تو خدا را م  اى پسر پيغمبر! امام به او فرمود: تعجب است از اين  همين را خواستم

كند؟ امام فرمود:   كه من پسر رسول خدايم، گواهى دهى! گفت: عادت مرا به اين جمله وادار مي  اين
ام. امام(ع) فرمود: براى من بيان كن كه اگرساخته  تو مصنوعى يا غيرمصنوع؟ گفت: ساخته نشده

ها صفت   ي اين  هبودى؟ گفت: دراز، پهن، گود، كوتاه، متحرك، ساكن؛ هم  شده بودى، چگونه مي
ها ندانى، بايد خودت را هم مصنوع   مخلوقست. امام(ع) فرمود: اگر براى مصنوع صفتى جز اين

كس پيش   يابى. گفت: از من چيزى پرسيدى كه هيچ شده مى  بدانى؛ زيرا در خود از اين امور حادث
بدانى در گذشته از تو از تو نپرسيده و كسى بعد از تو هم نخواهدپرسيد. امام(ع) فرمود: فرضاً 

كه با اين سخن، گفتار خود را   بر اين  پرسند؟ عالوه  دانى كه در آينده نمي  اند؛ از كجا مي نپرسيده
چيز از روز اول مساوى و برابر است؛ پس چگونه چيزى را   نقض كردى؛ زيرا تو معتقدى كه همه

ي جواهرى   : بگو بدانم اگر تو كيسهدهم  ترى برايت  دارى! توضيح بيش  مقدم و چيزى را مؤخر مي
داشته باشى و كسى به تو گويد در اين كيسه، اشرفى هست؛ و تو بگويى نيست، او به تو بگويد 

توانى ندانسته بگويى اشرفى در   اشرفى را براى من تعريف كن و تو اوصاف آن را ندانى، آيا تو مي
تر   ي جواهر بزرگ  درازا و پهنايش از كيسهكيسه نيست؟ گفت: نه. امام(ع) فرمود: جهان هستى كه 

است. شايد در اين جهان مصنوعى باشد؛ زيرا كه تو صفت مصنوع را از غيرمصنوع تشخيص 
خواهم كه پرسشي كنم. امام(ع)فرمود: هرچه خواهى   دهى. عبدالكريم درماند و گفت: مي  نمي

چيز كوچك و بزرگ را   بپرس. عرض كرد: دليل بر حدوث اجسام چيست؟ فرمود: من هيچ
تر شود. همين است نابودشدن   كه چون چيزى مانندش به آن ضميمه شود، بزرگ  بينم، مگر اين نمى

حالت دوم كه بزرگ گشت و همين است   (چيز كوچك) و انتقال از حالت اول (كه كوچك بود، به
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. پس با بود شدنش چه نابود و متغيرشود رواست كه پيدا شود و از ميان برود  معنى حدوث). آن
بعد از نابودى، داخل در حدوث شود؛ و با بودنش در ازل، داخل در عدم گردد (اگر آن چيز 

جاى او، چيز بزرگ وجود دارد) و   كوچك را ازلى فرض كنيم، اكنون معدوم است؛ زيرا اكنون به
رت صفت ازل و عدم و حدوث و قدم، در يك چيز جمع نشود. عبدالكريم گفت: فرض؛ در صو

جريان حالت كوچكى و بزرگى و زمان سابق و الحق، مطلب چنان باشد كه فرمودى و بر حدوث 
كوچكى خود باقى مانند، از چه راه بر حدوث    اجسام استدالل نمودى، ولى اگر چيزها همگى به

در عالمِ  حال اين كوچكى باقى ماند،  چيز پيوسته به  كنيد؟ امام(ع) فرمود: اگر همه مى  ها استدالل  آن
فرض، جايز و صحيح است كه اگر به هر چيز كوچكى چيزى مانندش را ضميمه كنيم، 

ترگردد و جايز بودن اين تغيير، آن را از قدم خارج كند و در حدوث داخل نمايد. اى   بزرگ
 عبدالكريم ديگر سخنى ندارى؟ عبدالكريم درماند و رسوا گشت.

صورت بيان   مثال شكل اول از اشكال اربعه بدين را منطقيين براى (ع)حاصل استدالل امام
؛ و براى اثبات صغرى و كبرى اين قضيه »العالم متغير و كل متغير حادث. فالعالم حادث«كنند:   مي

 ).259: 1، ج1388كنند (رك: اردكاني،   مفصل استدالل مي
و در  -طق شود، از نظر علم من  وگوي دو گروه واقع مي  هر موضوعي كه مورد بحث و گفت

توانند به آن تمسك جويند؛   رو هر دو گروه نمي  تر ندارد؛ از اين  يك برهان راستين بيش -واقع 
وقتي در بحث و موضوعي، حق با يك طرف باشد، طرف مقابل بايد قانع گردد؛ وگرنه، ناگزير به 

ا باطل سازد. بر ي حق ر  آورد تا مدعاي باطل خود را اثبات كرده و نظريه  سفسطه و جدل روي مي
سازند كه   اي قانع مي  گونه  شان را به  اساس، امام(ع) با استفاده از ادله و براهين روشن، مخاطب  اين

رو كه   وجود، برخي، از آن  گيرند. با اين  جويي از هرگونه جدل و سفسطه را از وي مي  امكان بهره
كردند و   شند، سخنان حق حضرت را قبول نميبا  ) مي7بقره: »(ختم اهللا علي قلوبهم«ي   مصداق آيه

شدن از اعتقادات و باورهاي شخص   توان با آگاه  زدند. در عصر حاضر نيز مي  دست به سفسطه مي
وسو دادن به اين اعتقادات، او را براي پذيرش سخنان خود   وگو با سمت  مقابل، در بحث و گفت

 آماده ساخت.
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 فرينآ  وگوي سازنده و تحول  . گفت2,3

مبلغان ديني، در باب آرا و عقايد مذهبي و ساير مسائل روزمره، با دگرانديشان در مباحث 
ها براي اثبات عقايد خويش و تبليغ آن در جامعه، داليل   مختلف درگيرند و هر كسي در اين عرصه

امام  عقيده و همراه سازد. بنابراين،  هايي دارد و مايل است ديگران را با خود هم  و برداشت
ساختن   گويي به مسائل روز آماده سازد و توانايي قانع  صادق(ع) الزم دانست افرادي را جهت پاسخ

 خوانيم:  كردن ديگران با خود را در وجودشان تقويت كند. در روايتي مي  و همراه
راجع به اسماي خدا و اشتقاق  (ع)از هشام بن حكم نقل است كه از امام صادق«

و إله، » أله«اللَّه از چه مشتقّ است؟ فرمود: اى هشام! اللَّه مشتقّ از ها پرسيدم:   آن
مالوهى(معبودى) الزم دارد؛ و نام، غير از صاحب نام است. كسى كه نام را بدون 
صاحب نام پرستد، كافر است و چيزى نپرستيده؛ و هر كه نام و صاحب نام را 

نام راپرستد، نه نام را، اين  پرستد، كافر است و دو چيز پرستيده؛ و هر كه صاحب
تر توضيح فرماييد.   پرستى است. اى هشام! آيا فهميدى؟ عرض كردم: بيش يگانه

فرمود: خدا را نود و نه نام است؛ اگر هر نامى همان صاحب نام باشد، بايد هركدام 
 ها بر او داللت كنند و  ها معبودى باشد، ولى خدا خود معنايى است كه اين نام  از نام

نامى است براى خوردنى و  "نان"ي   همه غير خود او باشند. اى هشام! كلمه
نامى است براى  "لباس"ي   نامى است براى آشاميدنى و كلمه "آب"ي   كلمه

نامى است براى سوزنده. اى هشام! آيا طورى فهميدى  "آتش"ي   پوشيدنى و كلمه
نى كه همراه خدا چيز ديگرى كه بتوانى دفاع كنى و در مبارزه با دشمنان ما و كسا

پرستند، پيروز شوى؟ عرض كردم: آرى. فرمود: اى هشام! خدايت بدان سودت 
دهد و استوار دارد. هشام گويد: از زمانى كه از آن مجلس برخاستم تا امروز كسى 

 ).192: 2 ، ج1381(طبرسي، » ي توحيد بر من غلبه نكرده است  در مباحثه
هاي اجتماعي، اعتقادي، سياسي و   ني وظيفه دارند مردم را در توفانجايي كه مبلغان دي  از آن

تأثير گفتارهاي باطل قرارگيرند، الزم   ها تحت  فرهنگي در حد ممكن ياري رسانيده و نگذارند آن
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عنوان رئيس مذهب   وگوها پيروز شوند. امام(ع) نيز به  است قواعد و آداب الزم را بدانند تا در گفت
اي هشام را آماده   گونه  تفاده از قدرت الهي كه در وجودشان به وديعه نهاده شده است، بهتشيع، با اس

ي توحيد نبوده باشد. امام(ع) با توضيح   سازد كه از آن زمان كسي را ياراي مقابله با او در مباحثه  مي
خاطب قابل درك هاي عيني و ملموس، مسأله را براي م  آسان مسأله، بياني شيوا و استفاده از مثال

نمايند. آن حضرت در نهايت با دعا به درگاه خداوند، ضامن توفيق روزافزون هشام در اين راه   مي
 شود.  مي

 . گفتمان انتقادي2,4

شده كه منشي ايدئولوژيك دارند، در گفتمان   هاي تلويحيِ طبيعي  گزاره«در سبك انتقادي 
عنوان فاعالن اجتماعي،   ضايا در تعيين جايگاه مردم بهها و ق  شوند و اين گزاره  فراوان يافت مي

4Fاند  هايي از معناي انديشگاني  ها هم شامل جنبه  كنند. اين گزاره  نقش ايفا مي

و هم متضمنِ  1
طور كلي   اند. به  ي اَعمال تعاملي  ي روابط اجتماعي (بينافردي) هستند كه شالوده  مفروضاتي درباره
ها و تأثيرات اجتماعيِ گفتمان را كه از ديد مشاركين آن   معني آن است كه تعين  گفتمان انتقادي به

 ).154: 1379(فركالف، » سازد  ماند، آشكار مي  مخفي مي
كار   وگوي انتقادي را به  امام صادق(ع) نيز در برابر سخنان تند برخي از مخالفين، بحث و گفت

داد. براي   ها نشان مي  خود را نسبت به سخنان و عقايد آنوسيله نقد و اعتراض   برد. ايشان به اين  مي
 نمونه در نقل آمده است:

العوجاء و ابن مقفّع در مسجدالحرام بودند. ابن مقفّع با دست اشاره به   ابن ابى«
ي نام   محل طواف كرد و گفت: اين مردم را كه ميبينى، كسى از ايشان را شايسته

خ نشسته (مقصودش امام صادق(ع) بود). ابن دانم؛ مگر آن شي  انسانيت نمي
دانى؟! گفت: براى   العوجاء گفت: چگونه اين نام را تنها شايان اين شيخ مي  ابى

                                                           
1. Ideational. 
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العوجاء   ها نيافتم. ابن ابى  چه را نزد او ديدم، از علم و كياست نزد آن  كه آن  اين
د امام(ع) رفتم. ي او بيازمايم. برخاستم و نز  ات را درباره گفت: الزم است گفته

پرسش من فرمود: اگر حقيقت چنان باشد  چون ديگران رفتند و من تنها ماندم، بى
ها رستگارند و شما   كننده بود) آن گويند (مقصودش مسلمين طواف  ها مي  كه اين

ي ما   ها برابريد. من گفتم: گفته  هالكيد؛ و اگر چنان باشد كه شما گوييد، شما با آن
ها معتقدند كه   ها يكى است؟! آن  است. فرمود: چگونه گفتار تو با آنها يكى   و آن

جا آباد است؛ ولي   معاد و پاداش و كيفرى دارند و در آسمان معبودي است و آن
العوجاء گويد   شما عقيده داريد آسمان خراب است و كسى در آن نيست. ابن ابى

(وخدايى هست) چه مانعى گويند   ها مي  من گفتم: اگر مطلب چنان است كه اين
ها را به پرستش خود خواند تا حتى دو نفر   دارد كه بر مخلوقش آشكار شود و آن

سوى   گانش را به  ها پنهان گشت و فرستاده  از مردم باهم اختالف نكنند؟ چرا از آن
ايشان گسيل داشت؟ فرمود: واى برتو! چگونه پنهان گشته بر تو كسى كه قدرتش 

دت به تو ارايه داده است؟ پيدا شدنت بعد هيچ بودنت؛ را در وجود خو
ساليت بعد كودكى؛ نيرومنديت بعد ناتوانى و ناتوانيت پس از نيرومندى؛   بزرگ

بيماريت بعد تندرستى و تندرستيت پس ازبيمارى؛ خرسنديت بعد از خشم و 
نحو   همين  خشمت پس از خرسندى؛ دوستيت بعد دشمنى و دشمنيت پس از... به

توانستم انكار كنم، برايم   شت سرهم قدرت خدا را كه در وجودم بود و نميپ
(كليني، » زودى در اين مباحثه بر من غالب خواهد شد  شمرد كه معتقد شدم به  مي

 ).95: 1، ج1369
خاطر كبر و غرور و   شود كه وي به  العوجاء در ابتداي روايت مشخص مي  از سخنان ابن ابي

وگو روي آورده است؛ بنابراين امام(ع) در آغاز سخن   با حق به اين گفت جهت عنادورزي  به
صورت محكم و بيان منتقدانه و محكم، تفاوت عقايد او با شيعيان و مسلمانان، مانع از   به

وگو، بحث را به   كردن گفت  افكندن در دين توسط وي شد. ايشان با شروع  تراشي و شبهه  اشكال
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العوجاء و   هاي الهي موجود در بدن ابن ابي  يت نمود. سپس با بيان قدرتمسير موردنظرخود هدا
العوجاء تا پايان عمر ايمان نياورد و   ي محكم و غيرقابل انكار بر او پيروز شدند. هرچند ابن ابي  ادله

 در حال كفر از دنيا رفت.

 گيري  نتيجه
گرفت كه بررسي دقيق و   كار مي  وگوها، اصولي را به  ي مباحثات و گفت  امام(ع) در كليه

هاي مختلف و   وگوكنندگان در زمينه  ها در عصر حاضر به پيشرفت و موفقيت گفت  جويي از آن  بهره
 كند.  سزايي مي  خصوص دين كمك به  به

يابيم كه ايشان قبل از هر سخني   وگو درمي  ي امام صادق(ع) در بحث و گفت  با مراجعه به سيره
سنجيد، سپس   هاي او را مي  فرض  ها، عقايد و پيش  پرداخت و انگيزه  اطب خود ميبه شناسايي مخ

چنين آن حضرت در   كرد. هم  صورت درست، مؤثر و قابل فهم به مخاطب عرضه مي  مطالب را به
ها،   داد؛ زيرا اين ويژگي  هاي شخصيتي مخاطب را مورد توجه قرار مي  وگو ويژگي  تمام مدت گفت

وگوي   وجود بايد دقت كرد كه سبك گفت  وگوست. با اين  هاي بحث و گفت  ي روش  نندهك  تعيين
صورت   حضرت، جامع بوده و ايشان با توجه به شرايط ونيز وضعيت مخاطبين چندسبك را به

تري   وگو، نمود بيش  عنوان سبك غالب گفت  گرفت؛ اما در نهايت يك روش به  كار مي  زمان به  هم
صورت   وگو را نيز به  تر مباحثات، آغازگر سخن بود، گفت  كه در بيش  كند. امام(ع) ضمن اين  پيدا مي

وسو   گرفت و به بحث سمت  گر قرار مي  كرد؛ سپس در جايگاه پرسش  محكم و كوبنده شروع مي
د. كر  ي محكم، قوي و غيرقابل انكار استفاده مي  وگوها از ادله  ي گفت  داد. ايشان در همه  مي

كردن او به پذيرش برخي مطالب، از   اقرارگرفتن از مخاطب و سپس استفاده از اين اقرار جهت ملزم
ي مماشات و همراهي   واسطه  چنين به  ي امام(ع) بوده است. ايشان هم  هاي مورداستفاده  ديگر سبك

كارگيري   ستدل، بهها؛ پاسخ كوتاه و م  با طرف مقابل، شناسايي نقاط ضعف او و استناد صحيح از آن
مرحله، رعايت وحدت موضوع سخن و   به  گام و مرحله  به  ي گام  وگو، مباحثه  امور ملموس در گفت

تر مواقع باعث هدايت و ايمان مخاطب   لزوم افشاي برخي امور در مباحثات، پيروز شده و در بيش
 شدند.  مي
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محور،   وگوي قرآن  ق(ع) شامل: گفتشده توسط امام صاد  كارگرفته  هاي به  طوركلي سبك  به
وگوي برهاني، استداللي،   آفرين و سازنده، گفت  وگوي تحول  گام، گفت  به  اي يا گام  تعليمي، مرحله

شود. در   محور (كه تنها به خاندان عصمت و نبوت اختصاص دارد) مي  تمثيلي، انتقادي و غيب
وگوهاي امام(ع) يكسان و مورد توجه   مات و گفتچه در تمامي مكال  نهايت، بايد متذكر شد كه آن

وگو با   هاي مختلف در گفت  كارگيري سبك  است، رعايت حال مخاطب و اصول اخالقي، سپس به
 باشد.  وي مي
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