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  )4(شبهات دينيها و  پرسشبه   پاسخگوييشناسي شيوه

  سخگويي نقضي و حلّيروش پا

  رضا محمدي

  استاد حوزه و دانشگاه

  چكيده
گويي منطقي و اسـتداللي بـه شـبهات و            در اين نوشتار به روش پاسخ     

سازي   روش ابطال صحيح، قياس اقراني، و استقرائي و کيفيت مغالطه         
هـاي برجـسته، بـه     ها و نمونه  رقيب پرداخته شده است و، با ارائه مثال       

گـو بايـد       شده و نشان داده شده اسـت کـه پاسـخ           موضوع غنا بخشيده  
خوبي بـشناسد و شـکل        ماهيت شبهه و ابعاد ظاهري و ماهوي آن را به         

منطقــي آن را بــه خــوبي تجزيــه و تحليــل و مقــدمات و نتيجــة آن را 
  .مشخص نمايد

گـويي نقـضي و حلـي     در ادامه نوشـتار بـه دو روش عمـدة پاسـخ       
  .آني و روايي وضوح يافته استهاي قر پرداخته شده و هريک با نمونه

  واژگان كليدي

  .، مغالطه، پاسخ نقضي و تحليلي)صغرا و کبرا(شبهات، قياس ، قضيه 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 

١٠٧ 

يوه
ش

 
ش

رس
به پ

يي 
گو
سخ

ي پا
ناس

ش
 

ني 
ت دي

بها
و ش

ها 
)٤ (  

  شناخت ماهيت شبهه

در مباحث گذشت دربارة شـناخت موضـوع از نظـر شـکل ظـاهر و اجـزاي             
دهندة آن مباحثي مطرح شد، مباحثي از قبيل تعريف موضوع، تحديد             تشکيل

در اينجا مطـالبي دربـارة ابعـاد درونـي       . يت علم مورد بحث   آن و شناخت ماه   
  .شود شبهه و ماهيت شبهه ارائه مي

هاي علمي، مانند     شبهه نيز مانند ساير مطالب علمي در قالب يکي از برهان          
گيـرد و ارائـه       قالب قياس اقتراني يا قياس استثنايي، و يا اسـتقراء، شـکل مـي             

طقـي شـبهه و اجـزاء و مقـدمات          گو بايـد بـا دقـت شـکل من           پاسخ. شود  مي
دهندة آن را بشناسد، تا آگاهانه اشکال و ايراد و نقطه مغالطه را کـشف                 تشکيل

بـراي  . نمايد، سپس در همان نقطه تمرکز کند و آن را مورد حملـه قـرار دهـد                
نمونه، اگر شبهه در قالب قياس اقتراني مطرح شود، نتيجه از دو مقدمة صغري              

گـر ايـن مقـدمات را بـه نحـو             د ممکن است شبهه   و کبري حاصل آيد، هرچن    
با علم به اين مطلب، با تمرکز بر روي ايـن           . روشن مورد اشاره قرار نداده باشد     

شود که در کدام نقطه از سخن وي مغالطه انجام گرفتـه              مقدمات، مشخص مي  
  .است
عنوان مثال، اگر شبهه شود که چگونه ممکن اسـت خداونـد کـه ارحـم                  به

ترين وجه عذاب کند و به جهنم ببرد،           بندگان خود را به سخت     الراحمين است 
  :شود صورت قياس اقترانيِ زير برهاني مي نخست اين شبهه به

کند و آنان را مورد عذاب        رحمي نمي   ـ ارحم الراحمين هرگز به بندگان بي      
  )کبري. (دهد قرار نمي

نيت رحمي است و خالف صفت رحما       ـ سوزاندن بندگان و عذاب آنها بي      
  )صغري. (و رحيميت خداوند
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  .کند، پس جهنمي وجود ندارد خداوند هرگز بندگان را عذاب نمي: نتيجه
  برو بگو بـه خـدا گفـت آن بيابـاني          
  بگو که يا ز خود اسم رحيم را بـردار         

  که با جهيم نگنجد صفات رحمـاني      
  و يا بناي جهنم تـو بـر عـدم بگـذار           

کـه در کبـري،       شـود، چنـان     ميدر هر دو مقدمة اين شبهه مغالطه مشاهده         
صفتي از صفات خداوند معارض و منافي با ساير صفات فرض شـده اسـت؛               
يعني رحمانيت خداوند نافيِ حکمت و عـدالت او قـرار داده شـده اسـت، و                 
تصور شده خداوند رحيم هست ولي حکيم و عادل نيـست، در حـالي کـه او                 

اشـد المعـاقبين فـي موضـع        « است، و    »ةارحم الراحمين في موضع العفو والرحم     «
  .»كال والنقمهلّنا

توضيح مغالطة صغري نيز به اين صورت است که تصور شده تنها فاعليت             
فاعل براي تحقق امر کافي است و قابليت قابل الزم نيست، در حالي کـه ايـن                 

شود که ملکة انـسانيت و بنـدگي          خطا است؛ رحمت خداوند شامل کسي مي      
ابليت و ظرفيت دريافت رحمـت الهـي را داشـته        و ق . خود را حفظ کرده باشد    

اي پيدا کرده که تنها با عذاب سنخيت دارد           باشد، در حالي که کافر ملکه ثانويه      
  .و با رحمت تناسب و سنخيتي ندارد

  :شود صورت زير مطرح مي همين شبهه در قالب قياس استثنايي به
حمـن و   اگر چنانچه خداوند بندگانش را شکنجه و عـذاب کنـد، ديگـر ر             

رحيم و ارحم الراحمين نخواهد بود، ولي او به يقين و به برهـان قـوي رحـيم                  
  .است، نتيجه آنکه خداوند بندگانش را عذاب نخواهد کرد

در قياس مذکور مقدم مبتالبه مغالطـه اسـت، هرچنـد تـالي مـورد قبـول                 
مـه  افزون بر آن، مالز   . باشد؛ آنگاه، با بطالن مقدمه، نتيجه باطل خواهد بود          مي

  .نيز ممنوع است، که توضيحش گذشت
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گو بايد شکل منطقي شـبهه را مـورد           از آنچه گذشت، روشن شد که پاسخ      
تجزيه و تحليل قرار دهد و مقدمات آن را به روشني مشخص کند، تـا اشـکال            

هـاي او مـورد شناسـايي و          گر، و مغالطـه يـا مغالطـه         يا اشکاالت برهان شبهه   
  .بررسي قرار گيرد

  :مثال دوم
  )کبري. (»ال اكراه في الدين« اسالم دين آزادي و حريت است ـ

  )صغري(ـ حکم شرعي ارتداد با آزادي منافات دارد 
حکم ارتداد خالف نظر اسالم است يا اسالم ديـن حريـت و آزادي              : نتيجه
  :در اين شبهه، چند مغالطه وجود دارد. نيست
بردار نيـست     و اکراه در مفهوم دين که از جنس باور و از امور قلبي است             . ١

اگر . بردار است مغالطه و خلط شده است        با قانون که حکم عملي است و اکراه       
اسـالم ديـن آزادي و حريـت        : شد، صحيح بـود     برهان به شکل زير مطرح مي     

پس اجبار افراد به    . مجبور کردن افراد بر پذيرش آن خالف آزادي است        . است
  .شود لبي با اجبار حاصل نميقبول اسالم پذيرفتني نيست؛ چراکه باور ق

در حقيقتِ ارتداد که جرم و منافي با اصل اسـالم اسـت، مغالطـه شـده                 . ٢
شـود و   است؛ از منظر عقل و عقال، هرگز به مجرم و برانـداز جـايزه داده نمـي     

ويژه اگر آن جرم کيان يک مکتب و يک جامعه را تهديد              بيند، به   مجرم کيفر مي  
  .کند، که ارتداد چنين است

اي مقررات و قوانيني      آزادي مطلق و بدون حد ناممکن است؛ هر جامعه        . ٣
  .دارد، و اصوالً حقيقت و ماهيت قانون چيزي جز محدوديت آزادي نيست
گـر    الزم به تذکر است که همواره مقدمات شبهه و صـورت برهـان شـبهه              
. شـود   روشن نيست بلکه حق و باطل، و صحيح و ناصحيح در هم آميخته مـي              
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نَّما سميتِ الشُّبهةُ شُبهةً لِأَنَّها تُشْبِه الْحقَّ و أَما أَولِياء اللَّهِ           إِِ« : �انل امير مؤمن  به قو 
     دالْه تمس ملِيلُهد قِينُ وا الْيفِيه ماؤُها اعداء اهللا فدعا و هم فيها الـضالل   يفَضِيو ام ،

امـا  . ا شبهه نامند اين است که شبيه حق است     دليل اينکه شبهه ر    ١و دليلهم العمي  
اولياي خدا، در هنگام شبهه، يقين روشـنايي راهـشان اسـت، و راه راسـت و                 

گيري صحيح راهنمايشان، و اما دشمنان خدا هنگام برخـورد بـا شـبهه                جهت
  .دعوتشان گمراهي است، و راهنمايشان کوري

حالل بـين، و    «: مود نقل شده است که فر     �و در فرمايش ديگري از پيامبر     
 نيـز بـه دسـت       � که از اين فرمايش پيامبر     ٢»...حرام بين، و شبهات بين ذلک     

حال، اين پاسخگو است کـه بايـد ابعـاد          . آيد که شبهه بين و روشن نيست        مي
صورت روشـن تبيـين       مختلف شبهه را هم از نظر ظاهر و هم از نظر ماهوي به            

  .شف و معرفي کندها را ک کند و تمام اشتباهات و مغالطه
گر براي ايجاد فتنه و انحراف به وجود          با توجه به اينکه شبهه از سوي شبهه       

آمده است، بديهي است که اگر ارکان و عناصر شبهه شناخته نشود، مخاطـب              
ذََ اِ«: فرمايد   مي �موالي متقيان علي  . شود  به فتنه افتاده، دچار انحراف مي      حـوا ر

انگيزي    شبهه برحذر باشيد، زيرا شبهه براي فتنه       ؛ از ».عت لِلْفِتْنَةِ الشُّبهةَ فَإِنَّها وضِ  
  .سازي وضع شده است و گمراه

منزلـه   به] گويي پس از شناخت مقدمات شبهه       مرحلة دوم پاسخ  [طرح پاسخ   
  .اسکلت و چهارچوب پاسخ است که بايد در آن به نکاتي مهم توجه شود

  شناخت پيشينة شبهه. 1

اول، از جهت تاريخچـه و سـير تطـور و           : جهت قابل توجه است   پيشينه از دو    
گيريِ شبهه به اينکه اين شبهه چگونه و به دست چه کـساني بـه وجـود                   شکل
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  آمد؟ چه آثاري در افراد از خود باقي گذاشـت؟ انگيـزة توليدکننـدگان شـبهه           
  هـايي اسـتفاده شـده اسـت؟ و سـؤاالتي             چه بوده است؟ از چه ابزار و شـيوه        

  . دستاز اين
شناسي با مطالعة آثار و تأليفاتي که در پاسخ بـه شـبهه             دوم، از جهت تأليف   

بنـدي و     هـا، جمـع     پديد آمده اسـت، بررسـي نقـاط قـوت و ضـعف پاسـخ              
ها و به دست آوردن يک پاسخ قابل قبول، رفع نقاط ضعف و               بندي پاسخ   دسته

  .کمبودها و راهکارهايي از اين نوع
بخشي به کـسي کـه         دارد، از جمله آرامش    شناخت تاريخچه آثار متعددي   

گر از موضـع نخـوت و         تحت تأثير شبهه قرار گرفته است، پايين آوردن شبهه        
  .گويان قبلي غرور، و استفاده از فکر و انديشه و اطالعات پاسخ

  سازماندهي پاسخ. 2

المقدمـه ممکـن      المقدمه است، و ذي     سازمان پاسخ مرکب از يک مقدمه و يک ذي        
توانـد هـر يـک بـا           يا چند فصل تشکيل شده باشد، فصول مذکور مي         است از يک  
توضيح آنکه شبهه يـک نقطـه   . گويي به بخشي از پرسش يا شبهه باشد     هدف پاسخ 

هـا و     توانـد خـود بـه فـصل         تمرکز و يک پاسـخ اصـلي و محـوري دارد کـه مـي              
هـاي    هاي فرعي ديگري تجزيه شده باشد، طوري که از مجمـوع پرسـش              پرسش
  .آيد هاي فرعي پاسخ پرسش اصلي و نقطه تمرکز شبهه به دست مي فصلفرعي و 

ها و زوايـاي گونـاگون     ها و نظرگاه    گاهي الزم است نگاه به پاسخ از جهت       
هـا و     انجام گيرد و از هر زاويه پاسخي ارائه گردد که، در نتيجه، پاسخ از فـصل               

اطبـان پاسـخ   به هر حال بايد توجه کرد که مخ. آيد نکات مختلف به وجود مي 
از اقشار مختلف با تفاوت در سطح آگاهي و فهم هستند و هر سطحي از پاسخ                
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گونه که ممکـن اسـت شـبهه از           دهد؛ همان   و هر فصلي گروهي را پوشش مي      
اجزاي مختلف تشکيل شده باشد، که غالباً چنين است، پاسخ نيز بايد با توجه              

کبراي شبهه است و گاهي     گاهي مغالطه در    . به اجزاي مختلف شبهه ارائه شود     
فـرض يـا      در صغراي آن، و گاهي در هـر دو، گـاهي شـبهه بـر اسـاس پـيش                  

هايي شکل گرفته که بدون توجه مورد قبول واقع شـده اسـت، در                فرض  پيش
بنابراين، بايـد   . ها صحت ندارد و قابل قبول نيست        فرض  صورتي که اين پيش   

و بـا روشـي علمـي آن را         صحت و اتقان آنها را مورد تأمـل و دقـت قـرار داد               
در اين صورت، بايـد     . گر بازي نکرد    اصطالح، در زمين شبهه     بررسي کرد و، به   

فرض پرسـشگر را در ابتـداي پاسـخ مـورد رد يـا ترديـد قـرار                    صحت پيش 
  .گيرد مي

نکتة پاياني که در سازماندهي پاسخ بايد بدان توجه شـود ايـن اسـت کـه                 
  .، و معقول برخوردار باشدپاسخ بايد از سازماني منسجم، هدفمند

  گويي هاي پاسخ روش. 3

هاي علوم    با توجه به ماهيت شبهه و اينکه شبهه مربوط به کدام شاخه از شاخه             
شود؛ گاهي بايد به روشي عقلـي پاسـخ           گويي متفاوت مي    است، روش پاسخ  

. گفت و گاهي با روش نقلي و گاهي از طريق شيوة تجربه و علمي و ماننـد آن                 
  .هي الزم است به شبهه پاسخ نقضي داد و گاهي پاسخ حليهمچنين گا

  .اينک الزم است توضيح مختصري دربارة اين دو نوع پاسخ ارائه شود

  پاسخ نقضي. 1 ـ 3
گيـرد کـه      در هر استداللي، قضيه يا قضايايي مورد استشهاد و استناد قرار مـي            
سـتدالل  غالباً فاقد کليت و عموميت اسـت، در حـالي کـه بـا فقـدان کليـت ا                  
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کند، در جواب  گر، با مغالطه، ادعاي تعميم مي     آنگاه که شبهه  . غيرصحيح است 
. گـردد   شود و از درجة اعتبار ساقط مـي         نقضي اين کليت مورد نقض واقع مي      

گـر باشـد يـا     قضية مذکور در قياس اقتراني ممکن است کبراي برهـان شـبهه           
ر قيـاس اسـتثنايي   کنـد، و همچنـين د     صغراي آن، و از اين جهت تفاوتي نمي       

از سويي ديگر،  . »تالي«واقع شده باشد، يا     » مقدم«تفاوتي ندارد قضية مذکور     
  .پاسخ نقضي در استقراء به نقض اعتبار برخي مصاديق است

دارد، و حـرارت و التهـاب شـبهه را موقتـاً            » مـسکِّن «پاسخ نقضي جنبـه     
ه بايد با پاسـخ     بلک. تواند ريشة شبهه را بخشکاند      بخشد، ولي نمي    تسکين مي 

  .کن کرد حلي شبهه را ريشه
. شـود   گونه پاسخ فراوان مشاهده مـي        ، اين  �بيت   و اهل  �در سيرة پيامبر  

ــه    رســيدند �اي از علمــاي مــسيحي خــدمت پيــامبر عنــوان مثــال، عــده ب
  آنـان از   . عبـداهللا :  فرمـود  �پدر شما کيست؟ پيـامبر    : و از حضرت پرسيدند   

  .  پاسـخ داد   �ن حـضرت پرسـيدند و پيـامبر       نام پدر چند تـن ديگـر از يـارا         
 چيست؟ در واقع کيفيـت اسـتدالل علمـاي          �نام پدر عيسي  : سپس پرسيدند 

  :مسيحي چنين بود
  )صغري. ( پدر نداشت�ـ عيسي

  )کبري. (ـ هر که پدر نداشته باشد فرزند خداست
  )نتيجه(ـ عيسي فرزند خدا است 

 عِند اللّـهِ كَمثَـلِ آدم خَلَقَـه مِـن           يسإِنَّ مثَلَ عِي  «:  به نقل قرآن فرمود    �پيامبر
؛ مثَل عيسي نزد خدا مانند آدم است که خداونـد او            »تُرَابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ     

 يعني اگـر    )٥٩: عمران  آل(. باش، پس ايجاد شد   : را از خاک آفريد سپس به او گفت       
 به طريق اولـي بايـد       پدر نداشتن دليل اين باشد که کسي فرزند خدا باشد، آدم          
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فرزند خدا باشد، چون نه پدر داشت ونه مادر، در حالي که خود مسيحيان نيـز                
  .چنين مطلبي را قبول ندارند

 کبراي برهان مسيحيان را مورد نقض قـرار داد و آن را از              �در اينجا پيامبر  
  .درجة اعتبار ساقط کرد

 خليفـه   �ؤمنـان اي ديگر، در پاسخ نقضي اين شبهه کـه اگـر اميـر م               نمونه
: تـوان گفـت   پيامبر و امام بعد از او است، چرا نامش در قرآن نيامده است، مـي            

 در  �مگر نام ساير خلفا در قرآن آمده است؟ تنها نامي که از اصـحاب پيـامبر               
  .کس ادعاي خالفت و امامت او را ندارد است که هيچ» زيد«قرآن آمده نام 

ه هر کس امام و خليفه اسـت، بايـد          گر اين است ک     در اينجا نيز ادعاي شبهه    
  .کند نامش درقرآن آمده باشد، و جواب مذکور اين قضيه را نقض مي

  پاسخ حلي. 2 ـ 3
گونه پاسخ، مقدمات استدالل، که شبهه بر مبناي آن تکوين يافته است،              در اين 

شـود تـا حقيقـت مطلـب          گيرد و غلط بودن آن ثابت مي        مورد تحليل قرار مي   
اگر پاسخ نقضي بمنزلـة     . خشکاند  سخ حلي ريشة شبهه را مي     پا. آشکار گردد 

بخشيد، پاسـخ حلـي بمنزلـة عمـل           مسکّن بود که تا مدتي درد را تسکين مي        
  .آورد جراحي است که غدد بيماري و منشأ درد را از ريشه بيرون مي

مثالً در پاسخ شبهه اول که علماي مسيحي مطرح کرده بودنـد، بـا بـراهين                
پـذير    شود، محال است واجـب الوجـود تجزيـه          نقلي ثابت مي  متعدد عقلي و    

  )٣: توحيد( »لم يلد و لم يولد«باشد و چيزي از او جدا شود و يا او از چيزي که 
و در پاسخ شبهه دوم، با توجه به اعتراف علماي بزرگ اهل سنت همچون              
شوشــتري در احقــاق الحــق، نــسائي در خــصائص اميرالمــؤمنين، و حــاکم 

کاني در شواهد التنزيل، و ابونعيم اصفهاني در        سر مستدرک، و ح   نيشابوري د 
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ما نزل في علي من القرآن، و محمـد بـن سـليمان الکـوفي در مناقـب االمـام                     
 و متقي هندي در کنز العمال، و سليمان بن قنـدوزي حنفـي در      �اميرالمؤمنين

 نازل  �عليصدها آيه در قرآن در شأن امير مؤمنان         . ينابيع الموده¥ لذوي القربي   
  .شده است
روش :  اسـتناد کـرد    �توان در پاسخ اين شبهه به پاسخ امام صادق          و نيز مي  

قرآن بيان کليات است و مصاديق را به پيامبر واگذار کرده است، مثالً فرمـوده               
: ولي چيزي از کم و کيف آن بيان نکرده است يا فرموده           » اقيموا الصاله¥ «است  

ن و ساير مطالب مربوط به آن را ذکر نکرده اسـت و             ولي معناي آ  » آتوا الزکاه¥ «
 مراجعه کرده،   �دستور داده است مسلمانان براي شرح و توضيح آن به پيامبر          

ولُ  آتَاكم ما«هر چه او گفت بپذيرند؛       الرَّسـ  ا  فَخُـذُوه مـو  اكم نَهـ  نْـهوا  عفَـانتَه «
ولَ        ياأَيها الَّذِينَ آم  «قرآن فرموده است    ). ٧: حشر( وا الرَّسـ أَطِيعـو وا اللّـهنُوا أَطِيع

  رِ مِنْكُمأُولِي الْأَمو مصداق اولي االمر را به پيامبر محول کرده اسـت            )٥٩: نساء( »و 
االمـر   عبـداهللا انـصاري، کـه از معنـاي اولـي             نيز در پاسخ جابربن    �و پيامبر 

د که اول آنهـا اميـر       االمر معرفي فرمو    عنوان اولي   پرسيد، دوازده امام شيعه را به     
  . است�نمؤمنا

کـه بـدان اشـاره      . طلبـد   تـري مـي     البته پاسخ حلي اين شبهه مجال مفصل      
بازاني کـه بـا       آمد، آيا سياست     در قرآن مي   �اگر اسم امير مؤمنان علي    : شود  مي

هزاران فرمايش و حديث پيامبر را سـوزاندند، ايـن          » حسبنا کتاب اهللا  «شعار  
د؟ و آيا بالفاصله صدها بلکـه هـزاران نـام مـشابه             کردن  آيات را تحريف نمي   

شد؟ آيا اشاره و کنايه ابلـغ از تـصريح نيـست؟ آيـا                طالب پيدا نمي    ابي  بن  علي
 عنْ حي منْ  ويحيي بينَةٍ عن هلَك منْ  لِيهلِك «نبايد صحنة امتحان سالم باشد تا       

  .تب مفصل آمده استهايي از اين دست که در ک  و پاسخ)٤٢: انفال( »بينَةٍ 
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  گيري نتيجه

گو بدون شناخت دقيق ماهيت شبهه نبايد به پاسخ شبهه بپـردازد،              پاسخ. ١
  .کند چراکه اين روش شبهه را تقويت و رقيب را تشجيع مي

پاسخ شبهات اگر تحليلي، منطقـي و مبتنـي بـر اسـتدالل قـوي نباشـد                 . ٢
ر حيـرت و ضـعف      جـو را دچـا      طلب و حقيقت    بدآموزي به دنبال دارد و حق     

  .سازد عقيده مي
گويي را رعايت نمود و بـه پيـشينة           در جواب به شبهه، بايد اصول پاسخ      . ٣

تاريخي و تأليفي شـبهه پرداخـت کـه ايـن، خـود، جـواب را آسـان و مـتقن                     
  .سازد مي
در مقام جواب، به مقتضاي استعداد مخاطب، بايد به دو روش تحليلـي             . ٤

بِ نقـضي و بـه برخـي جـواب تحليلـي داد،             يا نقضي تکيه زد، به برخي جوا      
هايي از اين دو روش پرداختـه         که قرآن کريم و روايات اسالمي به نمونه         چنان
  .است

    :ها نوشت پي
 .٣٨البالغه، خطبه  هجن.  ١

حلَالٌ بين و حرام بين و شُبهاتٌ بين ذَلِك فَمن تَرك الش¸بهاتِ نَجا مِن «: ين است حديث چنتمام.  ٢
لَمعثُ لَا ييح مِن لَكه اتِ ومرحالْم تَكَباتِ ارهأَخَذَ بِالش¸ب نم اتِ ومرح؛ حاللي روشن وجود »الْم

ها نجات يافته  پس هر که شبهات را ترک کند، از حرام. هاتي بين اين دودارد و حرامي روشن و شب
. است، و هر که شبهات را بگيرد، مرتکب کارهاي حرام شده است و ندانسته به هالکت افتاده است

 )٦٨ ص،١ ش، ج١٣٦٢الميه، الکافي، شيخ کليني، تهران، انتشارات اس(
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