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Abstract 

Recognizing doubts and answering them in the Qur'an and hadiths, as well 

as from the point of view of reason, is very important, and defense in the 

special sense of the word is referred to this work. For this reason, Islamic 

theologians have paid more attention to this part of the defensive aspect of 

theology and have written many books to refute the doubts of the 

opponents. But what is more important and has received less attention is 

the methodology of answering doubts. There is a large amount of religious 

texts available, in which one can carefully find the principles, rules and 

methods governing the answer space of the Qur'an and The Prophet’s 

House to questions and doubts. 

The purpose of answering the belief doubts are: preventing the weakening 

of the belief teachings of Islam; removing the obstacles to accepting the 

right belief from people's minds; expressing new dimensions of religious 

teachings; Designing new arguments and strengthening the speaker's mind 

and empowering him to answer similar doubts. In order to answer the 

doubt, the respondent must consider conditions, some of which include: 

recognizing of religious beliefs, expertise in the subject area in question, 

dominating the content of the doubt, mastery of response methods; to be 

skilled in debate and conversation.  
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  منهجية الرّد علی الشبهات االعتقادية
  *رضا برنجکار   _______ ________________________________ ________________________________   

  الملخص

إن معرفة الشبهات والرّد عليها من المنظور القرآني والحديثي وأيًضا من المنظور العقلي لها أهمية 

خاصة ال يمکن إنکارها وهي المقصودة بالدفاع الکالمي بمعناه الخاص. ولذلك أولی المتکلمون 

ثر بهذا الجانب من الدفاع الکالمي وألفوا کتبًا کثيرة في دحض شبهات المخالفين المسلمون اهتماماً أک

والمعارضين. لکن األهم الذي حظي اهتماًما قليًال هو منهجية الرّد علی الشبهات. هناك کم کبير من 

النصوص الدينية المتاحة يمکن لنا من خاللها الحصول علی المبادئ والقواعد والطرق السائدة علی 

علی األسئلة والشبهات. من هذا المنطلق، قد سعی هذا البحث  السالمعليهممنهجية رّد القرآن وأهل البيت 

وراء استنباط وتقديم هذه المنهجية من المنظور القرآني والحديثي والمنظور العقلي. وذلك بعد أن قام 

  وشروط الرّد. علی الشبهات وفوائده،ابتداًءا بتيين مفهوم الشبهة، وعالقتها بالشك والسؤال، وغاية الرّد 

  المنهجية، الشبهة، العقائد، القرآن، العقل. الکلمات المفتاحية:

 

                                                        
   فارابي، جامعة طهران. كلياتأستاذ في قسم الفلسفة،  *

  فصلیۀ علمیۀ محکمۀ

  پژوهیمطالعاتِ شبهه
 هـ1444، صیفسنۀ الأول
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  يادشبهات اعتق پاسخ به یشناسروش
  13/06/1401تاریخ تأیید:    9/04/1401تاریخ دریافت: 

  *رضا برنجکار   _______ ________________________________ ________________________________   

  چکیده

ر قرآن و احادیث و نیز از نگاه عقل داراي اهمیت ویژه و دهی به آنها دشناخت شبهات و پاسخ
شود. به همین دلیل متکلمان انکارناپذیر است و دفاع به معناي خاص کلمه به همین کار اطلاق می

بهات هاي بسیاري در رد شاند و کتابکلام بیشتر توجه کرده علماسلامی به این بخش از جنبه دفاعی 
اما آنچه اهمیت بیشتري دارد و کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اند. مخالفان تألیف کرده

قت در توان با دشناسی پاسخ به شبهات است. حجم وسیعی از متون دینی در اختیار است که میروش
به سؤالات و شبهات  گویی قرآن و اهل بیتهاي حاکم بر فضاي پاسخآنها به اصول، قواعد و روش

ها از قرآن و احادیث و نیز عقل و ارائه آنهاست. قبل از ه استنباط این روشدست یافت. تلاش این مقال
ها لازم است ابتدا مفهوم شبهه، ارتباط شبهه با شک و پرسش، هدف و فواید پرداختن به این روش

  گویی مورد بحث قرار گیرد. پاسخ به شبهات و شرایط پاسخ
  ، عقل.شناسی، شبهه، اعتقادات، قرآنروش واژگان کلیدي:

                                                        
   berenjkar@ut.ac.ir                                   دانشگاه تهران. یفاراب سیگروه فلسفه پرد استاد *

  نشریه علمی
  پژوهیمطالعات شبهه

  1ش ،1401سال اول، تابستان 
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  مقدمه

بوده و در اصل به معناي تشابه و همانندي شیئی به شیء یا اشیاي دیگر » شبه«شبهه از ریشه 
تواند در اوصاف یا در ذاتیات باشد و البته لازمه چنین تشابهی عدم تمییز است. این تشابه می

منظور، / ابن477ص ،1391فارس، (ر.ك: ابنبین اشیا و بروز اشکال در تشخیص آنها از یکدیگر است 

  .)479، ص1ق، ج1408/ الطریحی، 503، ص13ق، ج1405
در متون دینی شبهه معمولاً در مواردي استعمال شده که عدم تمییز و اشکال در تشخیص 

اي که نسبت به حق و باطل صورت گرفته باشد. منشأ این مسئله در ارائه باطل است؛ به گونه
روشنی به این مطلب اشاره دارد: به امیرالمؤمنین  کند. بخشی از سخنشبیه حق جلوه می

  . )38(نهج البلاغه، خطبه » انما سمیت الشبهه شبهه لانُها تشبیه الحق«
دکردن شبهه وار«توان این تعریف را براي شبهه بیان کرد: با توجه به آنچه بیان شد، می

دادن باطل و جلوهعبارت است از ارائه دلایل فاسد و توجیهات نادرست به منظور حق 
  توان به این نتیجه رسید که دو چیز از مقومات شبهه است:از این تعریف می». بالعکس

بهه توان آن را شاي باشد که بطلان آن آشکار باشد، نمینمابودن: اگر مطلب به گونه. حق1
ه اشکال جافتد و درنتینامید؛ چراکه در این صورت تشابه و همانندي بین حق و باطل اتفاق نمی

  آید.التباس و عدم تمییز پیش نمی
توان آن را شبهه نامید؛ زیرا بطلان ادعاي . استدلال: اگر به ادعاي صرف بسنده شود، نمی2

  بدون دلیل امري روشن و واضح است. 
بودن فهم آنچه موجب قیود دیگري نیز از سوي برخی ذکر شده است؛ از جمله مشکل

وء شود و همچنین سو صریح براي مطلبی که به آن شبهه می شبهه شده و نبودن دلیل قطعی
توان آنها را رو نمیایناما این موارد در همه شبهات وجود ندارد؛ از  .همان)(کننده نیت شبهه

  جزو مقوّمات شبهه دانست.



  

9  

ش
رو

س
نا

ش
 ی

اد
تق

 اع
ت

ها
شب

ه 
خ ب

س
پا

 ي

  شبهه شناسیمفهومالف) 

  و شبهه شک .1

اند، لغت و اصطلاح متفاوت شوند؛ در حالی که درشک و شبهه گاهی به جاي هم استعمال می
: شکّ «هرچند میانشان ارتباط معنایی هم وجود دارد. معناي اصلی شک در لغت تداخل است: 

ق، 1391، فارس(ابن» الشین و الکاف اصل واحد مشتق بعضه من بعض و هو یدل علی التداخل

اند ردهیقین معنا ک پژوهان آن را نقطه مقابل یقین دانسته و به حالتی در مقابل. همه لغت)502ص
. در مورد وجه تسمیه )105، ص6ق، ج1402 مصطفوي،»/ حرف شین«م، 2020(ر.ك: همان/ الفیومی، 

در این حالت مثل آن است که دو چیز بر انسان «نویسد: می فارسابنحالت عدم یقین به شک 
. بنابراین شک )502، ص1391فارس، (ابن» داخل شده و او در میان آنها مردد بوده و یقین ندارد
شود که همان عدم یقین است. اما همان حالتی درونی و روانی است که بر انسان عارض می

طور که اشاره شد، شبهه به معناي تشابه میان دو یا چند چیز است و به امور واقعی مربوط 
ل امتواند یکی از عواست؛ اگرچه لازمه آن، ایجاد حالت عدم تمییز در انسان است. شبهه می

و اسباب شک باشد؛ یعنی شخص ممکن است در مواجهه با شبهه به دلیل ناتوانی در دفع آن، 
اي شک دارد، اگر به پردازش شک خود دچار شک شود. از طرفی کسی که در مورد مسئله

اقدام کند و به همراه استدلال، آن را ارائه کند، درواقع شک درونی خود را به صورت شبهه 
  .اظهار کرده است

نقطه افتراق دیگر بین شک و شبهه آن است که بروز شک ممکن است غیر اختیاري باشد؛ 
هاي نادرست به منظور حق کردن امري اختیاري است و عبارت از ارائه استدلالاما شبهه

  دادن باطل و بالعکس است.جلوه
اند: فرموده  امام علیاند، در روایتی در برخی روایات نیز این دو، قسیم هم قرار گرفته

  . )393، ص2، ج1365(کلینی،  ...» الشبهۀبنی الکفر علی اربع دعائم: الفسق والغلو والشک و«
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  . مفهوم سؤال و تفاوت آن با شبهه2

، 1364اثیر، / ابن124، ص2ق، ج1391فارس، (ابنمعناي لغوي سؤال، مطلِق طلب و خواستن است 

  ب پاسخ در یک بحث علمی است.. اما در مباحث علمی به معناي طل)327، ص2ج
گري، سؤال و پرسش یکی از ابزارهاي مهم در رشد علمی و فکري بشر است و پرسش

تلاشی سازنده براي سیر از نادانی و ناآگاهی به آگاهی و دانایی است. پرسش معمولًا براي 
یا ن باطل کند با تزییگر سعی نمیرسیدن به شناخت و کشف حقیقت است؛ بنابراین پرسش

آمیختن آن با حق، باطلی را حق جلوه دهد یا حقی را بپوشاند. هدف پرسش، ایجاد شک و 
آفرینی تلاشی منفی و مخرب در جهت ایجاد شک و تردید تردید در مخاطب نیست؛ اما شبهه

باشد. در شبهه، باطل به طور عمدي و خواسته در مخاطب و آشفتگی در باورهاي دینی می
کوشد کلام باطل خود را با رنگ و لعابی از ر با آمیختن حق و باطل میگحضور دارد و شبهه

حق به دیگران منتقل کند. بنابراین روشن است که بین شبهه و پرسش تفاوت آشکاري وجود 
وت گري دعدارد و به همین دلیل است که در اسلام از پرسش استقبال شده و همگان به پرسش

و فسئل«و بار در قرآن تکرار شده، به این مهم اشاره شده است: اي که داند. از جمله در آیهشده
وفور نیز این مطلب به در روایات اهل بیت  .)7/ انبیاء: 43(نحل: » اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون

ق، 1404/ حرانی، 189خطبه  البلاغه،نهج/ 41-40، ص1، ج1365: کلینی، نمونه، ر.ك براي(شود دیده می

یکی از عوامل هلاکت   امام صادقتا جایی که  .و...) 224، ص1ق، ج1403/ مجلسی، 41ص
، 1365(کلینی،   »انما یهلک الناس لانهم لا یسألو«: نمایدمردم را عدم پرسشگري آنان معرفی می

(ر.ك: آل عمران: گري و فروافتادن در شبهات نهی شده است . در مقابل از شبهه)2، ح 40، ص1ج

  . )65و نامه  31ه ، نامالبلاغهنهج /7
شناسی پاسخ به شبهات اعتقادي است؛ اما بسیاري از این موضوع این بحث و روش

  هاي اعتقادي نیز کاربرد دارد. شود، در پاسخ به پرسشهایی که زده میها و مثالروش
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  ب) هدف و فواید پاسخ به شبهات 

هاي اعتقادي اسلام و ههدف اصلی از  پاسخ به شبهات اعتقادي، جلوگیري از تزلزل آموز
کردن موانع پذیرش عقاید درست از اذهان مردم است. گذشته محافظت از این عقاید و برطرف

توان برشمرد؛ از جمله اینکه در مقام گویی به شبهات میاز این هدف، فوایدي نیز براي پاسخ
دم آن آموزه براي مراي که نسبت به آموزه دینی وارد شده، ابعاد جدیدي از گویی به شبههپاسخ

م در شود. همچنین متکلشود و فهم مخاطبان نسبت به اعتقاد مورد بحث بیشتر میبیان می
هاي جدیدي در موضوع بحث بیابد. همان طور که گویی ممکن است استدلالضمن پاسخ

  در تاریخ کلام رخ داده است. کمونهابن چنین اتفاقی در پاسخ به شبهه
گویی به شبهات این است که ممکن است در ضمن این کار متکلم و یکی از فواید پاسخ
هاي اعتقادي که قبلًا توجه نداشتند، توجه کنند و مباحث جدیدي در نیز مردم به برخی آموزه

علم کلام مطرح شود. همچنین از فواید پاسخ به شبهات، تقویت ذهنی متکلم و توانمندشدن 
  براي پاسخ به شبهات مشابه است.

  رایط پاسخ به شبههج) ش

  گو. شرایط پاسخ به شبهه با توجه به پاسخ1

گو ) شناخت عقاید دینی: اولین شرط براي پاسخ به شبهات اعتقادي، شناخت کامل پاسخ1
نسبت به عقاید دینی است. شناخت عمیق اعتقادات دینی از تزلزل و آشفتگی عقاید و افکار 

اي کند. متکلم ممکن است با شبهات پیچیدهمی متکلم در مواجهه با انبوه شبهات جلوگیري
برخورد کند که اگر از معرفت عمیق دینی برخوردار نباشد، احتمال لغزش خودش نیز وجود 

  اند:در یکی از سخنان گهربارشان به این مسئله توجه داده  امام صادقدارد. 
هه احتاج الیهم فاذا احتاج یستغن بفقلا خیر فیمن لایتفقه من اصحابنا ان الرجل منهم اذا لم«
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الیهم، أدخلوه فی باب ضلالتهم و هو لا یعلم: هر کسی از اصحاب ما که از نظر فهم عمیق 
کند و وقتی به آنها نیازمند شد، او را در گمراهی نیاز نباشد، به دیگران نیاز پیدا میدینی بی

  .)6، ح33، ص1، ج1365(کلینی،  »خبر استکنند، در حالی که خودش بیخویش وارد می
 گو در عین ارائه پاسخ به شبهه درشود پاسخاز سوي دیگر شناخت اعتقاد دینی باعث می

هاي اعتقادي را در نظر داشته باشد تا پاسخ یک موضوع، هماهنگی پاسخ خود با دیگر گزاره
 اي به دیگر اصول وشده با دیگر معارف دینی دچار تعارض و اختلاف نباشد و خدشهارائه

  مبانی وارد نسازد.
) تخصص در حیطه موضوع مورد شبهه: متکلم غیر از آشنایی با مجموعه عقاید دینی، 2

باید در موضوعی که در آن شبهه مطرح شده، متخصص باشد. برخی روایات موجود در منابع 
(ر.ك: دهد گرایی در پاسخ به شبهات را نشان میبه تخصص وضوح اهتمام ائمه حدیثی به

  .)554، ص2، جق1409/ کشی، 194، ص2ق، الف، ج1413/ مفید، 4، ح171، صهمان
) تسلط بر محتواي شبهه: فهم صحیح شبهه مقدمه پاسخ صحیح است. فهم شبهه نیازمند 3

ها و مبانی شبهه، نوع استدلالی که در فرضها و اصطلاحات، موضوع شبهه، پیشفهم واژه
یز ط با شبهه است. شناخت پیشینه و فضاي شبهه و نشبهه به کار رفته است و نیز مسائل مرتب

  باشد.آثار شبهه در درك شبهه مؤثر می
هاي پاسخ به شبهات اعتقادي متفاوت و متعدد گویی: روشهاي پاسخ) تسلط بر روش4

 هاي گوناگونی به کاراست و با توجه به نوع شبهه، شرایط مخاطب، فضاي شبهه و... روش
 ها مسلط باشد تا با توجه به شرایط، روش مناسبباید به تمام این روششود. متکلم گرفته می

  ها اشاره خواهد شد.را اتخاذ کند. در ادامه به برخی از این روش
وگو: یکی از شرایط پاسخ به شبهات اعتقادي تسلط بر ) داشتن مهارت مناظره و گفت5

هاي سازد از بهترین روشدر میگو را قافنون مناظره و مهارت در آن است. این مهارت پاسخ
مناظره استفاده کرده و با رعایت آداب مناظره بر طرف مقابل غلبه کند. یکی از دلایلی که 
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وگو با مخالفان منع کنند و برخی برخی از اصحاب را از گفت  امام صادقشد موجب می
/ مفید،  4، ح171، ص1ج ،1365(ر.ك: کلینی، را به این کار تشویق نمایند، همین موضوع بوده است 

  .)71ق، ب، ص1413

  . شرایط پاسخ به شبهه با توجه به مخاطب2

ترین شرایط شبهه، آگاهی از شرایط مخاطب از لحاظ ) مراعات سطح مخاطب: یکی از مهم1
سطح علمی، شرایط روحی و روانی و شرایط فرهنگی و اجتماعی و توجه به این مطلب در 

دن شاست یک پاسخ در یک زمان و براي افرادي سبب برطرفگویی است. ممکن مقام پاسخ
شبهه و اصلاح اندیشه آنها شود و همان پاسخ در جاي دیگر و براي افراد دیگر، اثري در دفع 

اي به شبهه پاسخ دهد که سخنش نه فراتر از سطح گو باید به گونهشبهه نداشته باشد. پاسخ
مفهوم خواهد بود و به جاي دفع شبهه، به فهم مخاطب باشد که در این صورت کلامش نا

تثبیت آن منجر خواهد شد و نه فروتر از حد فهم مخاطب که در این صورت، سخنش سبک 
 دهد. سیره و روش اهل بیت زادیی خود را از دست میشود و اثر شبههو ضعیف قلمداد می

(ر.ك: دقت بوده است گویی مورد نیز توجه به سطح و ظرفیت مخاطب در مقام آموزش و پاسخ

، 46و ج 57، ص5و ج 64، ص2ق، ج1403/ مجلسی، 363، ص1398/ شیخ صدوق، 23، ص1، ج1365کلینی، 

  .  و...) 320ص
) احترام به مخاطب: هدف از پاسخ به شبهه، دفاع از دین و ایجاد اصلاح در مخاطب 2

خود را رعایت کند. گو احترام مخاطبان است؛ بنابراین براي تحقق این هدف لازم است پاسخ
ثر کند و این ارتباط ااحترام به مخاطب غالباً زمینه ایجاد ارتباط عاطفی و روانی را فراهم می

احترامی، حس لجاجت گو دارد. در مقابل بیهاي پاسخزیادي در همراهی و پذیرش و استدلال
مشکل مواجه گویی را با کند و روند پاسخو مقابله غیر منطقی را در مخاطب ایجاد می

کردند، حتی گویی با احترام با مخاطبان خود برخورد میدر مقام پاسخ سازد. اهل بیت می
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اگر آنان کافر یا مشرك بودند. شواهد این مطلب در منابع روایی فراوان است؛ نمونه آن برخورد 
 وگوي خود،با زندیقی از مصر بود که حضرت در قسمتی از گفت  امام صادقمحترمانه 

  . )73، ص1، ج1365(ر.ك: کلینی، خطاب فرمودند » یا اخا اهل مصر«او را با تعبیر 
) پرهیز از اهانت به مقدسات طرف مقابل: در مسیر پاسخ به شبهه باید از ایجاد هر گونه 3

حس دشمنی و کینه خودداري کرد. همچنین از عوامل ایجاد این حس، توهین به مقدسات 
 ولا تسبّوا اّلذین«صراحت از این مسئله نهی شده است: کریم بهطرف مقابل است. در قرآن 

  . )108(انعام: » یدعون من دون الله فیسّبوا الله عدوّا بغیر علم
خواهد با منطق و استدلال به شبهات پاسخ دهد، لازم است در یک براي کسی که می

دشمنی، دلیل و  شدن فضايفضاي منطقی و علمی این کار را انجام دهد، وگرنه با حاکم
  گو به هدف خود نخواهد رسید. منطق راه به جایی نخواهد برد و پاسخ

  . شرایط پاسخ به شبهه با توجه به زمان و مکان3

توان آن را در خلأ تصور کرد. شود و نمیمسلماً شبهه در یک زمان و مکان خاص مطرح می
رفته شود. گاهی رویکرد در این صورت طبیعی است باید شرایط زمان و مکان در نظر گ

ود یا شگرایانه است و شبهه نیز بر اساس همین وضعیت براي اولین بار طرح میجامعه عقل
پاسخ  شود. طبیعی استاگر هم سابقه دارد، با تقریر جدیدي با توجه به این رویکرد مطرح می

اي هبود. یا جامع به این شبهه در این زمان و مکان خاص با تکیه بر روش نقلی اثرگذار نخواهد
گرایی است، مسلماً تقریر شبهه با توجه به همین رویکرد صورت که رویکرد غالب آن تجربه

  نخواهد بود. بخشگرفته است؛ پس پاسخ به این شبهه بدون درنظرگرفتن این رویکرد نتیجه

  . شرایط پاسخ به شبهه با توجه به موضوع4

شود. پاسخ به شبهه بدون درنظرگرفتن می اي درباره موضوعی مطرحروشن است هر شبهه
اي است پذیر نیست؛ همچنین برخی موضوعات به گونهموضوع و اجزا و شرایط آن، امکان
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که خود متوقف بر یک سلسله مبانی و مقدمات است که در پاسخ به شبهه بدون درنظرگرفتن 
ت روش اثبات یا این مبانی و نقد آن، کاري بس دشوار است؛ از سوي دیگر برخی موضوعا

نقدشان عقلی است؛ بنابراین بدون درنظرگرفتن چگونگی موضوع و روش بحث آن، پاسخ به 
  شبهه عقیم خواهد ماند.

  هاي پاسخ به شبهه د) روش

گویی گویی از لحاظ شکل پاسخهاي پاسخ به شبهه، بیشتر به انواع پاسخدر بحث روش
را که از اهمیت بیشتري برخودارند، تأکید ها پرداخته خواهد شد و بر برخی از این روش

گویی از لحاظ ماده و محتوا یعنی استفاده از محتواي بیشتري خواهد شد؛ بنابراین انواع پاسخ
شود و به آنچه در بحث اثبات عقل نظري و عقل عملی و قرآن و احادیث و فطریات ذکر نمی

  گردد.در این زمینه بیان شد، اکتفا می

  کننده یا نقاط مشتركه بر اساس مبانی شبهه. پاسخ به شبه1

اي و از جمله پاسخ و دفع یک شبهه کلامی باید بر اساس وگو و تبادل اندیشههرگونه گفت
اي مشترك و مورد قبول طرفین آغاز شود؛ به تعبیر دیگر متکلم باید نقطه مبنا یا محور و نقطه

نیز بدان معتقد بوده و نیازي به بحث  کنندهشروع پاسخ خود را اعتقادي قرار دهد که شبهه
درباره آن وجود نداشته باشد. این مبناي مشترك، بسته به موضوع مورد شبهه، متفاوت خواهد 

اند. روش بود؛ گرچه معمولاً قضایاي بدیهی و وجدانی، نقطه آغاز مناسبی براي پاسخ به شبهه
؛ بانی مورد قبول تأکید شده استوگو بر مقرآن کریم نیز این گونه است و هنگام شروع گفت

قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمۀ سواء بیننا و بینکم: «فرماید: می از جمله  خداوند به پیامبر 
(آل عمران:  »بگو اي اهل کتاب، بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است، بایستیم

ه وگو باید از نقطشده است که گفتاي دیگر ضمن توصیه بر جدال احسن، اشاره . در آیه)64
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  هاي جدال احسن مورد تأکید قرآن است:مشترك آغاز شود و این مسئله یکی از ویژگی
ولا تجادلو اهل الکتاب الا بالتی هی احسن الا الذین ظلمو منهم و قولو آمنا بالذي انزل الینا و 

اي] که بهتر کتاب، جز به [شیوهانزل الیکم و الهنا و الهکم واحد و نحن له مسلمون: و با اهل 
و بگویید به آنچه به سوي  -اندمگر [با] کسانی از آنان که ستم کرده -است، مجادله مکنید

ما نازل شده و [آنچه] به سوي شما نازل گردیده، ایمان آوردیم و خداي ما و خداي شما یکی 
  .)46(عنکبوت: است و ما تسلیم اوییم 
شود که در مواجهه با شبهه، پاسخ عملاً از یک م ملاحظه میدر آیاتی دیگر از قرآن کری

سازد تا زمینه مشترك فکري براي اي را مطرح میشود یا قرآن قضیهمحور مشترك آغاز می
وا ما و اذا قیل لهم اتبع«فرماید: وگو ایجاد شود؛ از جمله در آیه شریفه سوره بقره که میگفت

علیه آباءنا أولو کان آباؤهم لایعقلون شیئاً و لایهتدون: و چون به  انزل الله قالو بل نتبع ما الفینا
گویند نه، بلکه از چیزي که آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است، پیروي کنید؛ می

رده و ککنیم، آیا هرچند پدرانشان چیزي را درك نمیایم، پیروي میپدران خود را بر آن یافته
). در اینجا باورهاي این افراد 170(بقره: » اندند، بازهم درخور پیرويارفتهبه راه صواب نمی

با اعتقادات فرد مسلمان هیچ گونه همخوانی ندارد؛ بنابراین قرآن یک سخن منطقی و زمینه 
تبعیت «ا ی» گیرندمجانین مورد تبعیت قرار نمی«سازد؛ مانند اینکه مشترك فکري را مطرح می

  . )24–23/ زخرف: 78–75(براي ملاحظه آیات دیگر، ر.ك، انعام: » قول استاز منشأ هدایت و خیر مع

  ها . پاسخ به شبهه با روش تبیین واژه2

گاهی شبهه ناشی از جهل به معناي حقیقی یک واژه است. در این گونه موارد، روش پاسخ به 
ود پاسخ اي واژه، خشبهه باید متمرکز بر تبیین آن واژه باشد. درواقع در چنین مواردي بیان معن

به شبهه یک زندیق کاملاً مشهود است   امام صادقبه شبهه خواهد بود. این روش در پاسخ 
 »ادعونی استجب لکم«گویید خداوند فرمود: پرسید: مگر شما نمی  امام صادقو او از 

او داده خواند و جوابی به اي خداوند را میبینیم انسان درمانده؛ در حالی که می)60(غافر: 
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کند؟ حضرت طلبد، ولی خداوند او را یاري نمیاي خدا را به یاري میشود و ستمدیدهنمی
معناي اجابت را بیان فرمود و گفت: اگر کسی حق به جانب او باشد و از خدا چیزي را 

دادن به این معنا نیست که دهد؛ اما جوابکند و به او جواب میبخواهد، خدا او را اجابت می
دعایش را برآورده سازد، بلکه ممکن است بلایی را از او دفع کند یا پاداشی فراوان به او  همان
قال: الست تقول: یقول الله تعالی: ادعونی استجب لکم و قد نري المضطر یدعوه « دهد:

فلایجاب له، والمظلوم یستنصره علی عدوه فلا ینصره؟ قال: ویحک ما یدعوه أحد الا استجاب 
الم فدعاؤه مردود الی أن یتوب الیه، و أما المحق فانه اذا دعاه استجاب له، وصرف له، اما الظ

شدن همان زیرا گاه برآورده ؛)228، ص2ق، ج1403(طبرسی، » عنه البلاء من حیث لا یعلمه...
هاي دیگري (براي دیدن نمونهحاجت مصلحت نیست، اما خداوند پاسخی مناسب به او خواهد داد 

ق، 1403/ مجلسی، 85، ص1385/ شیخ صدوق، 117، ص1398روایات، ر.ك: شیخ صدوق،  از این روش در

  . )5، ص4ج

  . پاسخ به شبهه با روش طرح سؤال3

ها و فنون مهم و تأثیرگذار در پاسخ به شبهه استفاده از روش طرح سؤال است. یکی از روش
ر چند سؤال خود را د گو به جاي تبیین مسئله و استدلال، با طرح یک یادر این روش پاسخ

دهد دهد و از موضع دفاعی به موضع تهاجمی و فعال تغییر جهت میگر قرار میجایگاه پرسش
رسشی کند. استفاده از ساختار پو ابتکار عمل را به دست گرفته، به این طریق شبهه را دفع می

ت رك و دریافاي در دالعادهدرواقع القاي مطلب به صورت غیر مستقیم است که تأثیر فوق
مخاطب دارد. وقتی مطلبی به صورت قطعی از سوي گوینده مطرح شود، ذهن مخاطب در 

دهد و با آن، مانند یک فکر بیگانه گیري از خود بروز میابتدا در برابر آن مقاومت و موضع
شود و پاسخ آن از کنه کند؛ اما هنگامی که همین مطلب در قالب سؤال مطرح میبرخورد می

شود، مخاطب مطلب را به مثابه محصول اندیشه و تشخیص و قلب مخاطب طلب می وجدان



  

18  

ن 
تا

س
تاب

ل/ 
 او

ره
ما

ش
ل/ 

 او
ل

سا
14

01
 

کند. این روش در قرآن کریم در نگرد و با انعطاف و همراهی بیشتر با آن برخورد میخود می
در   ابراهیمموارد متعددي به کار گرفته شده است؛ از جمله در سوره صافات حضرت 

قال اتعبدون ما تنحتون: آیا آنچه را «کند: استفاده می مواجهه با مشرکان از روش سؤال
 یونس. یا در همین سوره خداوند خطاب به حضرت )95(صافات: » پرستیدتراشید، میمی
س، از اناثا و هم شاهدون: پ الملائکۀفاستفتهم الربّک البنات و لهم البنون ام خلقنا «فرماید: می

ران و آنان را پسران است یا فرشتگان را مادینه آفریدیم مشرکان جویا شو آیا پروردگارت را دخت
  . )150–149(صافات: » و آنان شاهد بودند

  امام علیکردند؛ از جمله نیز از این روش در پاسخ به شبهات استفاده می اهل بیت 
ها گویید گستره بهشت به اندازه آسماندر پاسخ به اسقف مسیحی که از ایشان پرسید: شما می

کارگیري ساختار پرسشی شبهه، به او پاسخ زمین است، پس جهنم کجاست، حضرت با بهو 
. نمونه دیگر )58، ص10ق، ج1403(مجلسی،  »اذا جاء اللیل این یکون النهار؟«دادند و فرمودند: 
نبردن آن حضرت است که در پاسخ به شبهه او مبنی بر ارث ابوبکربا   زهرامواجهه حضرت 

أفی کتاب الله ترث أباك ولا أرث «ز ساختار پرسشی استفاده کرده و فرمودند: ، ااز پیامبر 
 عمرو بن عبیدبا  هشام بن حکم. نمونه دیگر مناظره طولانی )138، ص1، جق1403(طبرسی،  »أبی؟

  . )3، ح169، ص1، ج1365(کلینی، است که محور اساسی آن استفاده از همین روش است 

  سخ نقضی. پاسخ به شبهه با روش پا4

هاي پاسخ به شبهات اعتقادي، استفاده از پاسخ نقضی است. پاسخ نقضی آن یکی از روش
کننده، مورد نقضی ارائه شود که بتواند ساختمان استدلال وي است که مبتنی بر استدلال شبهه

ا بر سر و رکننده باشد تا بتواند ارا فرو بریزد. مورد تقض باید از امور یقینی یا از معتقدات شبهه
تواند در برابر امور یقینی شبهه کند یا از معتقدات قبلی گر نمیدو راهی قرار دهد. چون شبهه

کند. نکته مهم این است که در خود دست بکشد، به ناچار از استدلال خود صرف نظر می
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ن یهاي حلی باشد. دلیل آن، اهاي نقضی باید مقدم بر پاسخ مسیر پاسخ به شبهه، ارائه پاسخ
شکند و به دنبال آن، زمینه مناسب براي گر در هم میاست که با پاسخ نقضی استدلال شبهه

در موارد متعددي از این روش در مواجهه با  شود. اهل بیت هاي حلی آماده میارائه جواب
 با مسیحیانِ توان از مناظره پیامبر اند؛ براي نمونه میکنندگان استفاده کردهمخالفان و شبهه

مبنی بر اینکه  . آنان پس از شنیدن سخن پیامبر )104، ص1ق، ج1404(ر.ك: قمی، نجران نام برد 
نوشید، گفتند: اگر خورد و میهاي عادي میبنده خداوند بود که مثل انسان  عیسیحضرت 

 بنده خدا بود، پس پدرش که بود؟ در این موقع فرشته وحی نازل گردید و به پیامبر اسلام 

 »ان مثل عیسی عنده الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون«که به آنان بگو:  گفت

؛ یعنی ولادت مسیح بدون پدر، هرگز دلیل بر الوهّیت یا فرزند خدا بودن نیست. )59(آل عمران: 

هم  آدماگر این سخن درست باشد که هر کس بدون پدر متولد شود، خدا پدر اوست، پس 

لد شد و باید فرزند خدا باشد؛ در حالی که مسیحیان چنین اعتقادي ندارند. در بدون پدر متو

 هاي(براي دیدن نمونهبا پاسخ نقضی استدلال آنان را در هم فروریخت  این مناظره پیامبر اکرم 

  . )255، ص9ق، ج1403/ مجلسی، 21، ص1ق، ج1403دیگر، ر.ك: طبرسی، 

  . پاسخ به شبهه با روش پاسخ حلی5

دارد، پاسخ حلی است که با ارائه دلیل ه در واقع جواب شبهه است و شبهه را از میان بر میآنچ

گر که در روش قبلی اشاره شد، پاسخ نقضی استدلال شبههگیرد؛ همچنانو برهان صورت می

ا شناخت گو باید بکند. البته پاسخکند و زمینه را براي ارائه پاسخ حلی آماده میرا تخریب می

هاي نقضی و حلی را تشخیص دهد و حتی ممکن است در عیت، جایگاه استفاده از پاسخموق

جایی نیازي به پاسخ نقضی نباشد یا در جایی به صرف ارائه پاسخ نقضی، شبهه برطرف شود. 

هاي حلی انجام شده است؛ براي نمونه به شبهات با جواب هاي اهل بیت بسیاري از پاسخ

اشاره کرد. وقتی   ابراهیماي در مورد عصمت حضرت به شبهه  امام رضاتوان پاسخ می
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به ستاره و ماه و خورشید » هذا ربی«با گفتن   ابراهیمپرسید آیا عصمت حضرت  مأمون

استفهام انکاري و استخباري است و به » هذا ربی«در پاسخ فرمودند:  سازگار است؟ امام 

جرام آسمانی است، نه بیانگر اعتقاد واقعی حضرت عنوان مقدمه بررسی و رد پروردگاردانستن ا

  . )28، ح75، ص1398(ر.ك: شیخ صدوق،   ابراهیم

  . پاسخ به شبهه با طرح احتمال 6

ز کننده صرفًا به یک جنبه اشود، به این دلیل است که شبههبرخی از شبهاتی که مطرح می

 ها و احتمالاتاز توجه به جنبه بیند وکند و با یک احتمال خود را مواجه میمسئله نگاه می

اي است که احتمالات دیگري قابل طرح است دیگر غافل است؛ در حالی که مطلب به گونه

گر محقق نشود. در این گونه موارد شود نتیجه مورد نظر شبههساختن آنها باعث میو مطرح

و  نده مخدوشکنروش پاسخ به شبهه، طرح احتمالاتی است که بر اساس آن، استدلال شبهه

کند با طرح سریع گر تلاش میخصوص در جایی که شبههگردد. این روش بهمردود می

مقدمات به نتیجه دست یابد و ادعاي خود را مطرح سازد، از ارزش و کارایی بالایی برخوردار 

گر او را به هاي مختلف براي ادعاهاي شبههاست. طرح احتمالات گوناگون و ایجاد صورت

امام  توان به مناظرهسازد؛ براي نمونه میکشاند و زمینه غلبه بر او را فراهم میفعال میحالت ان

با یهودیان اشاره کرد که حضرت با طرح احتمالات گوناگون، موجبات تفرق آرا در   علی

(ر.ك: سازد میان آنها را فراهم و در ادامه حقانیت سخن خود و بطلان سخن آنان را آشکار می

به یکی از شاگردانشان،   امام حسن عسکري. نمونه دیگر تعلیم )26، ص1374ق، شیخ صدو

دهد چگونه با طرح یک احتمال (احتمال دارد است که حضرت به او یاد می اسحاق کندي

کنی) در پیش استادش، او را به تأمل بیشتر منظور قرآن غیر از آن چیزي باشد که تو گمان می

قض در قرآن واداشت و به این طریق او را از نوشتن کتابی که در و رهاکردن ادعاي وجود تنا

  . )525، ص3، ج1379شهرآشوب مازندرانی، (ر.ك: ابناین زمینه آغاز کرده بود، باز دارد 
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  سازي معقولات. پاسخ به شبهه با محسوس7

کننده بههگو و شپاسخ به شبهه، فرایندي دوسویه دارد که بر اساس تعامل و تبادل بین پاسخ

بودن ها و ابزارها را براي تأثیر بیشتر و ثمربخشگو باید بهترین روشگیرد. پاسخصورت می

تفاده زدایی اسفعالیت خود اتخاذ کند؛ از این رو لازم است از تمامی امکانات براي فرایند شبهه

ظري نکردن مطالب عقلی و کند. یکی از این ابزارها تصویرپردازي و به تعبیر دیگر محسوس

و ارائه تصویري روشن از مسئله است. برخی مطالب عقلی اگر صرفًا در قالب نظري و از 

طریق استدلال مطرح شود، براي بسیاري از افراد قابل درك و فهم نخواهد بود. در این گونه 

سازي بهترین روش براي تسهیل فرایند تفهیم و دفع شبهه از موارد، تصویرسازي و محسوس

ست. در قرآن و روایات از این شیوه به صورت گسترده، براي انتقال پیام، تبیین ذهن مخاطب ا

در   امام علیتوان به روش معارف و پاسخ به شبهات استفاده شده است؛ براي نمونه می

پاسخ به شبهه دانشمند یهودي اشاره کرد. وقتی دانشمند یهودي بحث را به مسائل عقلی 

، حضرت براي تفهیم »وجه رب تو کجا قرار دارد؟«کند، ل میسؤا» وجه رب«کشاند و از می

ورشدن آتش، از خواهد هیزمی فراهم کرده، آتشی برافروزد. پس از شعلهمی عباسابنمطلب از 

براي آن «دهد: یهودي جواب می» اي یهودي روي این آتش کجاست؟«کند: او سؤال می

همانا پروردگار من به آتشی ماند که شرق «ند: فرمایمی در این هنگام امام ». بینمرویی نمی

قال [الیهودي]: فأین یکون وجه «». بینیو غرب براي اوست و هر جا نظر کنی روي او را می

عباس ائتنی بنار و حطب، فأتیته بنار و حطب لی: یا ابن طالب ربک؟ فقال علی بن أبی

ال: لا أقف لها علی وجه. قال: فان فأضرمها، ثم قال: یا یهودي أین یکون وجه هذه النار؟ ق

ق، 1403صدوق، ( »ربی عز و جل عن هذا المثل و له المشرق و المغرب فأینما تولوا فثم وجه الله

اگر قرار بود این مطلب در قالب بحث نظري و با استدلال عقلی ارائه شود، اولاً وقت  .)597ص

با استفاده از روش  ا نه. امیرالمؤمنین فهمید یبرد؛ ثانیاً معلوم هم نبود مخاطب میزیادي می

  سازي معقولات، تصویري روشن از وجه رب، ارائه و او را متقاعد نمود.محسوس
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  . پاسخ به شبهه با روش اقرارگرفتن8

گویی، همه جوانب را در نظر گرفته، نسبت به شرایط، دهنده به شبهه باید در مقام پاسخپاسخ

او از  رفتنکننده کسی است که احتمال گریز و طفرهشبهه روش مناسب را اتخاذ کند. گاهی

توانند به صورت ماهرانه، عقاید باطل خود را مطالب حق وجود دارد یا از کسانی است که می

هاي مناسب براي مواجهه و دفع شبهه اقرار و توجیه کنند. در چنین مواقعی یکی از روش

کننده گرفتن در ابتدا باید از مبانی مورد قبول شبههگرفتن از طرف مقابل است، این اقراراعتراف

هاي مشترك و مورد شود بحث از اصول و پایهباشد. فایده این کار آن است که باعث می

هاي مناسب با اقرارهاي توان با استدلالاعتراف طرف مقابل شروع شود. در ادامه می

ش هاي این روبست کشاند. نمونهو به بنهاي خود قرار داد کننده، او را در مقابل اعترافشبهه

فرماید می در قرآن و روایات بسیار است؛ از جمله در سوره مؤمنون خداوند به پیامبر اکرم 

الوا ق«در مواجهه با منکران قیامت و روز رستاخیز از آنان درباره برخی مسائل اقرار بگیرد: 

د وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ان هذا الا أساطیر ائذا متنا و کنا تراباً و عظاماً أئنا لمبعوثون لق

الاولین قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون سیقولون لله قل أفلا تذکرون قل من رب 

السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولون لله قل أفلا تتقون قل من بیده ملکوت کل شیء 

 .)89–82مؤمنون: (» قولون لله قل فانی تسحرونو هو یجیر و لایجار علیه ان کنتم تعلمون سی

، 2، جق1378(ر.ك: شیخ صدوق، است  جاثلیقبا   امام رضانمونه دیگر از این روش، مناظره 

با قصد اقرارگرفتن  متوجه شود، امام  جاثلیق. از جمله در یک مورد بدون آنکه )145–141ص

  فرمود: جاثلیقبه 

داشت؛ ولی تنها   محمدداریم که ایمان به   عیسین به آن اي نصرانی، به خدا سوگند ما ایما
 لیقجاثخواند، گرفت و کم نماز میایرادي که به پیامبر شما داریم، این بود که او کم روزه می

به خدا سوگند علم خود را باطل کردي و پایه کار خویش را ضعیف «متحیر شد و گفت: 
 جاثلیق» مگر چه شده؟«فرمود:  امام ». مان هستیکردم تو داناترین مسلنمودي، من گمان می

حتی   عیسینماز بود؛ در حالی که روزه و کمکم  عیسیگویی به خاطر اینکه می«گفت: 
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یک روز را افطار نکرد و هیچ شبی را به طور کامل نخوابید و همیشه صائم الدهر و قائم اللیل 
گرفت و نماز براي چه کسی روزه می«یان داشت: از این اقرار استفاده فرمود و ب امام ». بود.
  . )143(ر.ك: همان، صنتوانست پاسخ بگوید و ساکت شد  جاثلیقخواند؟ می

  . پاسخ به شبهه با نقد و رد مبناي شبهه 9

هاي آن را شناسایی کرد. اگر شبهه بر فرضاي ابتدا باید مبانی و پیشدر مواجهه با هر شبهه

تن ها و مبانی شبهه است. با ریخشده باشد، اولین قدم حمله به پایه ریشه و مبناي سستی بنا

توان از هاي یک شبهه، کل بناي شبهه فروخواهد ریخت. براي رد مبناي شبهه میپایه

قوع ها درباره وهاي مختلف دفع شبهه استفاده کرد؛ براي نمونه قرآن شبهه برخی انسانروش

گوید آیا نسان اءذا ما مت لسوف أخرج حیّا: و انسان میویقول الا«سازد: قیامت را مطرح می

. کسانی که در قیامت تردید )66(مریم: » شوموقتی بمیرم، واقعاً زنده [از قبر] بیرون آورده می

جان در عالم دیگر دوباره زنده شوند و در صحنه توانند بپذیرند که مردگان بیدارند، نمی

  است. شدنمبتنی بر عدم امکان زندهر قیامت، قیامت حاضر شوند. بنابراین شبهه د

ا و لایذکر الانسان أنا خلقناه من «کند: قرآن براي پاسخ به این شبهه مبناي شبهه را رد می

آورد که ما او را قبلاً آفریدیم و حال آنکه چیزي نبوده قبل و لم یک شیئاً: آیا انسان به یاد نمی

  رد مبنا، به این صورت است: . استدلال قرآن براي )66(مریم: » است

شود، قبل از مرگ یک چیزي بوده است و در قیامت ) این چیزي که در قیامت زنده می1

  شود.فقط زنده می

کردن چیزي است که کردن چیزي که اصلاً وجود نداشته، بسیار دشوارتر از زنده) زنده2

  خواهد.بوده و فقط احیا می

ز عدم است که اتفاق افتاده است. اگر خلقت از عدم ) خلقت انسان در اصل پدیدآمدن ا3

  تر و ممکن خواهد بود.جان راحتاتفاق افتاده، به طریق اولی احیاي شیء بی

  شدن دوباره مرده در قیامت هم ممکن خواهد بود.نتیجه: زنده
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  . پاسخ به شبهه با نقد و رد لوازم شبهه 10

کننده به لوازم ادعایش ادعاست و اگر شبهه ها شبهه ناشی از عدم توجه به لوازمبعضی وقت

اي هکننده و مخاطب به گونکشد. یا اینکه شرایط و موقعیت شبههآگاه شود، دست از شبهه می

باشد. گر مؤثرتر از رد مبناي شبهه میساختن شبههاست که نقد و رد لوازم شبهه براي محکوم

م شبهه، اصل شبهه را رد کند. نمونه این نوع گو باید از طریق رد لوازدر این گونه موارد پاسخ

مواجهه با شبهه در آیات و روایات فراوان است؛ از جمله قرآن در سوره مائده با طرح ادعاي 

و قالت الیهود و النصاري نحن أبناء «پردازد: یهودیان و مسیحیان به همین روش به رد آنان می

ما « بشر ممن خلق: و یهودیان و ترسایان گفتند الله و أحباؤه قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل أنتم

کند؟ پس چرا شما را به [کیفر] گناهانتان عذاب می«بگو » پسران خدا و دوستان او هستیم

. خداوند در اینجا )18(مائده: » [نه] بلکه شما [هم] بشرید از جمله کسانی که آفریده است

و بر فرض پذیرش اینکه ممکن است  دهدیهودیان و مسیحیان را به لازمه سخنشان توجه می

فرماید اگر شما پسران و دوستان خدا گوید و میکسی پسر یا دوست خدا باشد، سخن می

ند؛ کشدید؛ در حالی که خداوند شما را عذاب میبودید، نباید به واسطه گناهانتان عذاب می

 94دیگري از آیات، ر.ك: بقره: هاي (براي دیدن نمونهشود شما پسر یا دوست خدا نیستید پس معلوم می

  . )194/ اعراف: 258و 

به شبهه یهودیان در مورد تغییر قبله است.  نمونه دیگر از این روش، پاسخ پیامبر اکرم 

اي محمد، آیا پروردگار تو پشیمان شده که در گذشته به «گفتند:  یهودیان به رسول خدا 

. »ی و حال تو را به سوي کعبه منتقل کرده استالمقدس نماز بخواننمود به سوي بیتتو امر می

لازمه سخن یهودیان این بود که هر حکم متفاوتی که از سوي خداوند صادر شود، نشان از 

بودن این لازمه را نشان هایی اشتباهبا ذکر مثال پشیمانی خدا از حکم ماقبل باشد. پیامبر 

اي یهود، به «فرمودند:  جمله رسول خدا دادند و به این طریق شبهه آنان را رد نمودند؛ از 

د؟ بخشمن بگویید مگر نه این است که خداوند کسی را بیمار کرده و پس از آن سلامت می



  

25  

ش
رو

س
نا

ش
 ی

اد
تق

 اع
ت

ها
شب

ه 
خ ب

س
پا

 ي

ن میراند؟ مگر نه ایکند و میآیا او از بیمارکردن پشیمان شده؟ مگر نه این است که او زنده می

آورد؟ آیا در هر یک از این موارد است که شب را به دنبال روز و روز را به دنبال شب می

همچنین «پس از چند مثال دیگر فرمودند:  یهودیان گفتند: نه. آن حضرت » پشیمان شده؟

خواند، به جهت مصلحتی که در آن است و در است که خدا شما را در زمانی به چیزي فرا می

گر داند، اچیز میکند، به جهت مصلحت دیگري که در آن زمانی دیگر به چیز دیگري امر می

–44، ص1ق، ج1403(ر.ك: طبرسی، » شما از هر دو اطاعت نمودید، مستحق ثواب خواهید بود

45( .  

  کننده دادن تضاد در عقاید شبهه. پاسخ به شبهه با نشان11

ناسازگاري و دوگانگی در اجزاي عقاید یک فرد، دلیل سستی و ضعف در عقاید اوست. اگر 

کننده، تضاد و دوگانگی در عقاید او را نشان دهد و ي عقاید شبههمتکلم بتواند با واکاو

بهه کننده از موضع و شناسازگاري التزام او را به مفاد شبهه با دیگر عقاید او بنمایاند، شبهه

خود عقب خواهد نشست و نادرستی ادعاي او آشکار خواهد شد. نمونه بارز این روش، 

 از سران یهودیان است. در بخشی از این مناظره امام  الجالوترأسبا   امام رضامناظره 

روشنی تصاد و دلایل آنها بر این نبوت، به  موسیبا چند پرسش از وي درباره نبوت حضرت 

 کرد تنها نبوت کسیو دوگانگی اعتقاد آنان را برملا فرمودند؛ مثلًا وي از یک طرف ادعا می

اهد کرد و از سوي دیگر نبوت پیامبران قبل بیاورد، تصدیق خو  موسیکه معجزات حضرت 

پذیرفت؛ در حالی که معجزات آنها متفاوت بود. یا از یک سو ادعا را می  موسیاز حضرت 

را ببیند تا ایمان بیاورد و از سوي دیگر بدون دیدن   عیسیکرد باید معجزات حضرت می

(ر.ك: شیخ صدوق، دست  نبوت او را قبول داشت و مواردي از این  موسیمعجزات حضرت 

  . )149، ص2، ج1378
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  . پاسخ به شبهه با روش ارائه مثال 12

هاي مؤثر و متداول در انتقال مفاهیم است. این روش در ها و قالبارائه مثال، یکی از روش

ت خصوص براي پاسخ به شبهات افرادي که ظرفیپاسخ به شبهات اعتقادي نیز کارایی دارد؛ به

ت و فهم مباحث علمی سنگین را ندارند، از اهمیت بیشتري برخوردار است. و توانایی دریاف

تواند از چیزهاي ملموس در زندگی افراد براي رفع ابهام و شبهه در مسائل اعتقادي متکلم می

استفاده کند. در قرآن و روایات براي تفهیم معارف و همچنین پاسخ به مخالفان از مثال و قصه 

ده شده است؛ از جمله قرآن در پاسخ به شبهه مسیحیان از مثال استفاده به نحو گسترده استفا

ان: (آل عمر» ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون«کند: می

. نمونه )82–77(یس: کند . یا در مقام پاسخ به شبهه در معاد از همین روش استفاده می)59

نقل کرده است:  التوحیددر کتاب  شیخ صدوقیتی است که روشن دیگر از این روش، روا

اي هست که اعتقاد ما را به من گفت: در قرآن آیه ابوشاکر دیصانیگوید: می هشام بن حکم«

 "هو الذي فی السماء اله و فی الارض اله"بخشد. گفتم: کدام آیه است؟ گفت: قوت می

تم دانسکند. من نمیالت بر تعدد خداوند میآن است که این آیه دل ابوشاکر. منظور )84(زخرف: 

گفتم.   امام صادقرا به  ابوشاکرچه جوابی به او بدهم، پس به حج مشرف شدم و کلام 

این سخن یک کافر خبیث است. وقتی به سویش بازگشتی به او بگو: اسم تو "ایشان فرمود: 

د ست؟ باز هم خواهدر کوفه چیست؟ خواهد گفت: فلانی. سپس بگو: اسم تو در بصره چی

گفت: فلانی. تو نیز بگو: پس خداي ما نیز چنین است، در آسمان خداست، در زمین خداست، 

. در این روایت )133ق، ص1398(ر.ك: شیخ صدوق، » "در دریا خداست و در همه جا خداست

  گر ارائه نمودند.اي به شبههکنندهبا استفاده از تمثیل جواب قانع امام 

  نتیجه

؛ لامهاي اعتقادي اسجلوگیري از تزلزل آموزه اند از:عبارت از پاسخ به شبهات اعتقادي مقصود
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؛ بیان ابعاد جدیدي از تعالیم دینی؛ کردن موانع پذیرش عقاید درست از اذهان مردمرطرفب

هاي جدید و تقویت ذهنی متکلم و توانمندشدن براي پاسخ به شبهات مشابه. طرح استدلال

باید شرایطی را مد نظر قرار دهد که برخی از آنها اسخ به شبهه راي پگو بشخص پاسخ

اي تسلط بر محتو؛ تخصص در حیطه موضوع مورد شبهه؛ شناخت عقاید دینیاند از: عبارت

. افزون بر این در وگوداشتن مهارت مناظره و گفت ؛گوییهاي پاسختسلط بر روش؛ شبهه

طح مراعات ساند از: ترین آنها عبارتداشت که مهمنیز توجه  ه مخاطبباید بپاسخ به شبهه 

خ پاس روش. در این میان پرهیز از اهانت به مقدسات طرف مقابل ؛احترام به مخاطب ؛مخاطب

کننده یا پاسخ به شبهه بر اساس مبانی شبهه اند از:نیز داراي اقسامی است که عبارتبه شبهه 

پاسخ  ؛پاسخ به شبهه با روش طرح سؤال؛ هاژهپاسخ به شبهه با روش تبیین وا ؛نقاط مشترك

 ؛رح احتمالپاسخ به شبهه با ط ؛پاسخ به شبهه با روش پاسخ حلی؛ به شبهه با روش پاسخ نقضی

خ به شبهه پاس؛ پاسخ به شبهه با روش اقرارگرفتن ؛سازي معقولاتپاسخ به شبهه با محسوس

دادن تضاد پاسخ به شبهه با نشان؛ لوازم شبههپاسخ به شبهه با نقد و رد ؛ با نقد و رد مبناي شبهه

  .پاسخ به شبهه با روش ارائه مثال ،کنندهدر عقاید شبهه
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