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مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) جهت ارائۀ مجالت عرضه شده در پایگاه،مجوز الزم را از صاحبان مجالت،
دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطالعات مقاالت، مجالت و تألیفات موجود در پایگاه،

متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقاالت در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن،
یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز الزم، از صاحبان مجالت و مرکز تحقیقات

کامپیوتری علوم اسالمی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطالعات بیشتر به
صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجالت تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجالت تخصصی نور
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چكيـده
نوشتار حاضر برخي شيوه هاي پاسخگويي به پرسش ها و 
شبهات ديني را به تصوير مي كشد. آنچه دين اسالم را در 
ميان ساير اديان برجسته مي سازد، اهميتي است كه اين دين 
براي پاسخگويي به مسائل قائل است. بي ترديد چنانچه در 
يك جامعه مسائل فكري و اعتقادي حل شود، همبستگي و 
انسجام در باورها، نگرش ها و در نهايت رفتار مردم نمايان 
مي گردد. دين حوزة وسيعي است كه به معرفت هاي گوناگون 
راه مي برد و بر عالم دين شناس است كه با اين معرفت ها، 
ابزارها و فنون ارائه و حفظ آن آشنا باشد تا بتواند غبار از 

چهرة حقيقت برچيند و شبهات را بزدايد.
سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه شبهه چيست؟ 
انگيزه هاي آن كدام است؟ جايگاه پاسخگويي به شبهه در 
اسالم چگونه است؟ و شيوه هاي پاسخگويي به پرسش ها و 
شبهات ديني كدام است؟ نوشتار حاضر در حد وسع خود به 

سؤال هاي فوق پاسخ مي دهد.

كليدواژهها: روش، روش پاسخگويي، شبهه، شبهات ديني.

رضا محمدی *

* استاد حوزه و دانشگاه.
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تعريف مفاهيم
روش )شيوه(: مقصود از »روش« در پيش گرفتن راهي براي رسيدن به هدف و مقصودي با نظم 

و توالي خاص است.1
روش پاسخگويي: روش پاسخگويي را مي توان اتخاذ تدابيري دانست که کاربست آنها، رسيدن به 

حقيقت را امکان پذير و هر گونه ابهام را از ميان برمي دارد. منظور از روش هاي پاسخگويي در نوشتار 
حاضر، کاربرد اصول، ابزار، فنون و مهارتهايي است که هر گونه ابهام و شبهه پيرامون مسائل اعتقادي 

و ديني را مي زدايد.
شبهه: شبهه شبيه حق است2 که قصد دارد طرف مقابل را به اشتباه اندازد و معمواًل همراه دليل 

مطرح مي شود.
شبهات ديني: منظور از شبهات ديني در نوشتار حاضر، هر گونه پرسش، نقد، ابهام، تحليل، برداشت 

و ديدگاه است که منشأ خطا و اشتباه در شناخت حق از باطل شده و در باورها، نگرش ها و رفتارهاي آحاد 
جامعه ايجاد اخالل مي کند.

اهميت پاسخ گويي 
پاسخ گويي در اسالم همواره از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است. پيامبران، ائمه و معصومين به 
منظور نشر آموزه هاي ناب اسالمي، حفاظت از دين و ارزش هاي ديني، جلوگيري از نشر و رواج شبهات 
و خرافات، حفظ ارتباط و تعامل با پيروان و ساير مردم، و ارتقاي آگاهي و فهم آنها همواره در پاسخ گويي 

به سؤاالت و شبهات پيشقدم بودند.
مي توان گفت سيرة عملي پيامبر اکرم و امامان نيز بر مدار پاسخ گويي استوار بود. آنان نه تنها 
شخصاً به سؤاالت پاسخ مي دادند بلکه ثواب هاي زيادي که خداوند براي پاسخگويان قرار داده است را 

بازگو مي کردند و از اصحاب و ياران خود مي خواستند همواره پاسخگوي مردم باشند.
امام علي در سفارش خويش به امام حسين اهميت پاسخگويي را چنين به تصوير مي کشند. 
»آفرين، آفرين  بر دانشمندي که اهل کنش و کوشش باشد و... اگرش پرسند اندرز دهد و اگرش وانهند 

سکوت اختيار نمايد و سخنش درست باشد و سکوتش از درماندگي در پاسخگويي نباشد.«3
در روايتي از امام صادق مي خوانيم:
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علماي شيعه ما همچون مرزداران، مانع يورش شياطين به شيعيان ناتوان 
شده، و جلوي غلبه ناصبان شيطان صفت را مي گيرند. پس بدانيد هر که 
اين گونه در مقام دفاع از شيعيان ما برآيد فضيلتش از جهاد کننده با روم 
و ترك و خزر )کفار محارب با اسالم(، هزاران بار بيشتر است، زيرا آن از 

کيش پيروان ما دفاع مي کند و اينان از جسم آنان.4

ميزان يکپارچگي، استقرار و بستگي جامعة شيعه، به ميزان 
فعاليت عالمان ديني و نقش آنها در پاسخ به مسائل متنوع 
دين  عالمان  اين  است.  بوده  و...  اقتصادي  اجتماعي،  ديني، 
بوده اند که در جامعة شيعي از راه تدريس و تأليف و وعظ و 
گزاردن آداب و سنن و نقض ستيزه هاي ستيزه کنندگان و پاسخگويي به شبهات و...جامعة شيعيان را از 

پراکندگي و تشتت بر کنار داشته و حفظ کرده اند.5
امام خميني)ره( نيز اهميت پاسخگويي عالمان و حوزويان را در پيام خويش به شوراي مديريت حوزه 

علميه قم چنين گوشزد مي فرمايند.
ان شاء اهلل با کمک همه دست اندرکاران امور حوزه بتوانيد پاسخگوي سؤاالت جهان اسالم شويد.6 

از آنجا که نيازهاي بشر به سرعت در حال دگرگوني است و روز به روز ابعاد جديدي به خود مي گيرد، 
الزم است روش هاي پاسخگويي به مسائل آينده، متناسب با نيازها تنوع پذيرد. امام خميني)ره( در اين 

خصوص مي فرمايند:
حوزه ها و روحانيت بايد نبض تفکر و نياز آينده جامعه را هميشه در دست خود داشته باشند و همواره 
چند قدم جلوتر از حوادث، مهياي عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شيوه هاي رايج ادارة امور مردم 
در سال هاي آينده تغيير کند و جوامع بشري براي حل مشکالت خود به مسائل جديد اسالم نياز 

پيدا کند، علماي بزرگوار اسالم از هم اکنون بايد براي اين موضوع فکري کنند.7

انگيزه هاي ايجاد شبهه
1. انگيزه اعتقادي

گاهي هدف از ايجاد شبهه لطمه زدن به باورهاي اصيل مردم و سست کردن بنيان هاي اعتقادي 
آنهاست. کاري که مثاًل وهابيون و مبلغين مسيحي با صرف هزينه هاي گزاف براي انحراف در عقايد 

تبيين،  تعريف،  و  موضوع  شناخت 
تحديد و تنقيح محل نزاع و اموري از 
اين قبيل که مربوط به موضوع پرسش 
حساس ترين،  از  مي شود،  شبهه  يا  و 
و  پژوهش  گام هاي  حياتي ترين  و 

پاسخگويي است.
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خصوصاً جوانان انجام مي دهند. تالش براي به کرسي نشاندن عقايد انحرافي خود و کتمان حقيقت روي 
ديگر ايجاد شبهه است.

2. انگيزه هاي سياسي

شبهه افکني تنها با انگيزه به زير کشيدن اعتقادات ديگران انجام نمي گيرد، بلکه گاهي جايي از شبهه استفاده 
مي شود که پاي قدرت در ميان باشد و براي حفظ جايگاه سياسي و توجيه عملکرد ضعيف سياسيون مطرح مي شود.

عالوه بر اين مي تواند با هدف تخريب فرهنگ، ارزش ها، آداب و سنن پايدار و ماناي يک جامعه، 
از سوي بيگانگان و استعمارگران پي افکنده شود؛ چرا که اگر سد فرهنگ شکسته شود، تغيير عقايد، 

نگرش ها و رفتارها و سبک زندگي مردم به آساني امکان پذير مي شود.

4. انگيزه اقتصادي

گاهي ايجاد شبهه به منظور کسب سود، منفعت و دست يازيدن به منابع مادي است که بيشتر از 
سوي اصحاب زر و سيم دنبال مي شود.

5. انگيزه شخصي

گرايش هاي عاطفي، حب و بغض هاي شخصي، وابستگي هاي حزبي و گروهي، تعلقات قومي و 
ناسيوناليستي، شخصيت پرستي ها و ... نيز مي تواند انگيزه ايجاد شبهه باشد.

مراحل پاسخگويي به پرسش ها و شبهات ديني
به نظر مي رسد پاسخ به شبهه ـ در واقع ـ يک پروسه تحقيقاتي و يک پروژه پژوهشي است که 
ممکن است نتيجه تحقيق به صورت شفاهي و يا کتبي ارائه شود، اگر اين فرضيه مورد قبول واقع شود، 
در اين صورت تمام مراحل يک پژوهش و تمام گام هاي يک تحقيق کامل براي پاسخگويي بايد برداشته 
شود. هر چند ممکن است برخي از اين مراحل ـ عماًل ـ در ذهن و بدون اظهار کردن و آشکار نمودن 
به انجام برسد، و هر چند ممکن است، اين گام ها عنوان هاي ويژه را نداشته باشد، اّما يک فرد آگاه به 
مباحث پژوهشي به سادگي مي تواند گام هاي مذکور را در محتواي پاسخ بيابد. با توجه به اين مقدمه 

مراحل پاسخگويي در ذيل مطرح مي شود:
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1. شناخت موضوع

شناخت موضوع و تعريف، تبيين، تحديد و تنقيح محل نزاع و اموري از اين قبيل که مربوط به موضوع 
پرسش و يا شبهه مي شود، از حساس ترين، و حياتي ترين گام هاي پژوهش و پاسخگويي است، در شناخت 

و تبيين موضوع پرسش چند مطلب داراي اهميت است:
الفـ  تشخيص ماهيت موضوع پرسش و اين که اين شبهه مربوط به کدام يک از شاخه هاي علوم است.

روشن است هر يک از شاخه هاي دانش، موضوع خاص، و متد و مسائل، و غايت ويژه اي دارد. 
بنابراين اگر شبهه مربوط به علم کالم باشد، ارائه پاسخ فقهي قابل قبول نيست و فاقد »ارزش علمي« 
است. چون روش و متد عقائد و کالم، با روش فقه متفاوت است، در کالم از هست ها و نيست ها بحث 
مي شود و نتيجه آن ايمان و باور است، در حالي که در فقه از بايدها و نبايدها بحث مي شود و نتيجه آن 
روشن شدن وظيفه مکلف است، در کالم يقين و علم الزم است تا انسان مطلبي را تصديق کرده و به آن 
ايمان و باور داشته باشد، در حالي که در فقه گمان و »ظن معتبر« کافي است تا انسان بر اساس آن ظن 
عمل کند و چنين علمي مجزي است. و مکلف مثاب، به همين دليل در علم کالم دليل عقلي متقن و يا 
دليل نقلي مقطوع الصدور ـ آيه قرآن يا روايت متواتر ـ مي توان قابل ارائه و مورد قبول باشد، و در اين 
علم خبر واحد، هر چند خبر ثقه و حديث صحيح باشد، مفيد فايده و قابل ارائه نيست، چون خبر صحيح 
تنها ايجاد ظن معتبر مي کند، در حالي که در عقايد علم و يقين الزم است، ولي در فقه چنين نيست. اگر 
فقيه و مجتهد خبر ثقه و حديث صحيحي در اختيار داشته باشد و معارضي هم وجود نداشته باشد، بدون 
ترديد، مطابق حديث مذکور فتوا مي دهد. حال اگر پاسخ گو شبهه مربوط به عقائد را ـ که غالب شبهات 
به اين علم مربوطند ـ با متد فقه و يا تفسير و مانند آن پاسخ گويد، پاسخش قابل قبول نيست. بنابراين 
تشخيص ماهيت موضوع پرسش بسيار اهميت دارد. براي بازشناسي موضوع علوم و تشخيص ماهيت 
شبهه يا پرسش مي توان جدولي به شکل زير ترسيم کرد، و بر اساس آن جايگاه علمي که شبهه در 

فضاي آن مطرح شده را مشخص نمود.
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البته اين جدول مي تواند هم در طول و هم در عرض ادامه يابد، چنانکه محتواي آن نيز مي تواند 
تغييرات جزئي داشته باشد، ولي آنچه مهم است، اين که پاسخگو توجه داشته باشد اواًل علوم بسيار 
دارد،  را  ويژگي هاي خاص خود  و  ادبيات  علوم  از شاخه هاي  ثانيًا هر يک  است،  متنوع  و  مختلف 
بنابراين نمي توان حتي اگر موضوع پرسش يک واژه باشد پاسخ مشابه ارائه کرد. مثاًل اگر پرسشگري 
بپرسد: آيا »قياس« حجت است و يقين آور، يا خير؟ بايد ابتدا روشن کرد که مراد از قياس در کدام 
يک از علوم است؟ در منطق و فلسفه؟ که قياس محکم ترين برهان است، و يا در فقه و احکام که 
امام صادق فرمود: »اول من قاس  از منظر فقه شيعه قياس مردود و غير قابل قبول است، و 
العلة« که دليل  بايد روشن کرد، کدام قياس مراد است؟ »قياس منصوص  باز همين جا  ابليس« و 
است؟ يا غير آن که مردود مي باشد؟ و... و يا اگر کسي بپرسد: آيا پدر مي تواند اموال خود را به يکي 
از فرزندانش ببخشد و بقيه را محروم کند؟ بايد ابتدا روشن شود که در چه فضايي بنا است پاسخ 
ارائه شود؟ در فقه يا در تعليم و تربيت؟ از نظر فقهي پاسخ اين است که اين حق پدر است و کار او 
حرام نيست. ولي از نظر اخالق و تربيت، اين بدترين و خطرناك ترين کاري است که مي توان انجام 
داد. همچنين آيا کودك را مي توان براي تربيت کتک زد؟ در فقه گفته مي شود: پدر و معلم تا حدي 
که منجر به آنچه سبب ديه مي شود نباشد مي توانند او را بزنند. ولي در اخالق و تربيت چنين نيست. 
آيا  اين مضمون( دارم  امام موسي بن جعفر پرسيد: کودك بس شروري )قريب به  از  شخصي 
مي توانم او را کتک بزنم؟ امام فرمود: »التضربه واهجره وال تطل« او را کتک نزن بلکه با او قهر 

کن ولي مدت قهر را طوالني نکن.
و يا اگر کسي بپرسد: آيا زن براي کار کردن در خانه و شير دادن به بچه خود، مي تواند از شوهر 
تربيتي، خير، چون چنين  از منظر  بله ولي  از نظر فقهي،  اين است که  تقاضاي دستمزد کند؟ پاسخ 
خانواده اي امکان استمرار و ادامه حيات نخواهد داشت و اصواًل اين امر با حکمت اخالقي تشکيل خانواده 
که رسيدن به آرامش است و در فضاي دوستي و مهرباني بودن منافات دارد. » َوِمْن آياِتِه َأْن َخَلَق لَكم ِمْن 
ًة َوَرْحَمًة...« )روم: 21(، علت امر اين است که فقه قانون  َأنُفِسكْم َأْزَواجًا لَِّتْسكُنوا ِإلَيَها َوَجَعَل بَيَنكم َمَودَّ

است، و قانون خشک و بدون انعطاف، ولي تربيت نيازمند رحمت و انعطاف، و ثانياً قانون براي متمردين 
و استثناء است و تربيت براي همه و قاعده و... 
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ب. تعريف موضوع
دومين مطلب دربارة موضوع، تعريف دقيق آن است، چون 
نداشتن  خاطر  به  شبهات  و  ابهامات  و  اشتباهات  از  بسياري 
تعريفي روشن و دقيق از موضوعات و مفاهيم است، در واقع 
تعريف خوب و علمي پايه و سنگ بناي يک پاسخ خوب خواهد 
بود بسياري از شبهه گران از راه مغالطه، و درهم آميختن حق و 
باطل، و مبهم گويي، و استفاده از واژه هايي که مفاهيم مشترك 
دارند، مقصد خود را پي گيري مي کنند، به همين دليل شکافتن 
حقيقت مفاهيم و ارائه تعاريفي روشن و منضبط از همان ابتدا 
تکليف را روشن خواهد کرد، و گامي قاطع و حياتي در راستاي 

دفع شبهه و پاسخ به پرسش ها و ابهامات خواهد بود.
در تعريف موضوع شبهه و پرسش بايد توجه کرد، اواًل: همه واژه ها و اصطالحات کليدي و واژه هاي 
دخيل و لغات مرتبط با موضوع، همچنين واژه هاي مشابه، بايد تعريف شوند. ثانياً براي هر واژه اي بايد هم 
تعريف لغوي ارائه شود و هم تعريف اصالحي، در تعريف لغوي هم بايد ماده لغت مورد بررسي قرار گيرد 
و هم صيغه آن، و براي ارائه تعريف لغوي مناسب، بايد به لغتنامه هاي معتبر و قاموس های علمی مراجعه 
شود، همچنين در مواردی که ريشه يابی واژه مستلزم مراجعه به کتب مفصل ادبی، بايد اين کار انجام 
گيرد، و در تعريف اصطالح بايد به منابع مربوطه و علماي آن فن مراجعه کرد، مثاًل اگر لغتي مربوط به 
علم کالم است، بايد تعريف اصطالحي آن را از کتب کالمي و متکلمين اخذ کرد، و اگر مربوط به فقه 
است بايد تعريف اصطالحي آن را در کتب فقهي و لسان فقها جستجو کرد. در تعريف اصطالحي بايد 
مراعات شود تعريف، ويژگي هاي يک تعريف منطقي را واجد باشد، داراي جنس و فصل باشد، و حتي 
المقدور تعريف به حد تام و يا به رسم تام باشد. مثاًل اگر بنا است واژه »معاد« تعريف شود، بايد توجه 
کرد که اين لغت مربوط به عقايد و جهان بيني بايد جنس آن از نوع بينش و باور و اعتقاد باشد، به عنوان 
مثال اين گونه تعريف شود: معاد عبارتست از اعتقاد بر اين که انسان با مرگ نابودي نمي شود بلکه مسير 
تکاملي خود را ادامه داده و به حيات ديگري برمي گردد تا نتيجه عملکرد خود را دريافت کند. که در اين 

تعريف عبارت »اعتقاد بر اين که...« جنس تعريف است.

بسياري از اشتباهات و ابهامات و شبهات 
به خاطر نداشتن تعريفي روشن و دقيق 
واقع  در  است،  مفاهيم  و  موضوعات  از 
تعريف خوب و علمي پايه و سنگ بناي 
يك پاسخ خوب خواهد بود بسياري از 
شبهه گران از راه مغالطه، و درهم آميختن 
حق و باطل، و مبهم گويي، و استفاده از 
دارند،  مشترک  مفاهيم  که  واژه هايي 

مقصد خود را پي گيري مي کنند.
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از آنجا که بحث تعريف موضوع از مباحث کليدي در موضوع بحث ما است با چند مثال مطلب را 
توضيح مي دهيم:

تعريف لغوي فطرت: فطرت از ماده »فطر« به مفهوم شکافتن از طول و آفرينش ـ که در واقع 

شکافتن عدم است و ايجاد مخلوق ـ استعمال مي شود.8 و از نظر صيغه، فطرت مصدر نوعي است که بر 
نوع خاصي از فعل داللت دارد، همچون »جلسة« که به نشستن خاصي اطالق مي شود و يا »سيره« که 
به رفتار خاصي اطالق مي شود »فطرت« نيز به آفرينش خاصي اطالق مي شود که همان خلقت ويژه 
انسان باشد، و از اينجا معلوم مي شود که فطرت فقط در مورد انسان استعمال مي شود واژه مشابه، همچون 
طبيعت، غريزه و... درباره ساير موجودات، مثاًل گفته مي شود: يخ طبيعتاً سرد است و سنگ سخت، و 
حيوان غريزتًا ميل به غذا دارد، و چون انسان قبل از آن که انسان باشد، حيوان است، و قبل از آن که 
حيوان باشد، جماد است، واژه غريزه و طبيعت درباره او استعمال مي شود، ولي عکس آن خير، يعني گفته 

نمي شود: فطرت جنسي حيوان و گفته نمي شود: غريزه صالبت سنگ و... 
تعريف اصطالحی فطرت: و در اصطالح فطرت را مي توان اين گونه تعريف کرد: فطرت عبارتست 

از بذرها و استعدادهاي خاصي که از بدو تولد خداوند در نهاد انسان به وديعت نهاده است که اگر اين 
استعدادها به فعليت برسند، انسان به مقام انسانيت و خالفة اللهي نائل مي گردد، وگرنه حيوان بلکه 

پست تر از آن خواهد بود شکوفايي همين استعدادها فصل مميز انسان با ساير موجودات است.
در اين تعريف، جنس تعريف »بذر« و »استعداد« بودن فطرت است و فصل تعريف اين است که به 

فعليت رسيدن اين استعداد، فصل مميز انسان و ساير موجودات است و...
اگر قبل از هر نوع بحث در مورد فطرت، و پاسخگويي به مطالب مربوط به آن، فطرت خوب تعريف 

شد، گام بلندي در جهت پاسخ صحيح برداشته شده است.
مثال ديگري اين موضوع را روشن مي کند، يکي از مباحثي که از قديم االيام شبهات و پرسش هاي 
فراواني در پي داشته است، مبحث »عصمت« براي فرشتگان، پيامبران، اهلبيت و امامان است، که بخش 
اعظم شبهات و پرسش ها به روشن نبودن مفهوم و تعريف عصمت متوجه مي شود. و اگر عصمت به 

صورت منضبط و دقيق تعريف شود، اين گونه شبهات دفع مي شود.
تعريف لغوي عصمت: اين واژه از ريشه »عصم« است که به معناي نگهداري، امساك و حفظ است9  

و از نظر صيغه مصدر نوعي است که بحث آن گذشت. 
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تعريف اصطالحي: عصمت عبارت است از مصونيت از گناه و اشتباه و گناه عبارت است از انجام 

حرام و يا ترك واجب. از تعريف فوق چند نکته استفاده مي شود: الف. جنس عصمت مصونيت و حفاظت 
است. ب. عصمت دو نوع است: مصونيت از گناه )عصمت عملي، و مصونيت از اشتباه )عصمت علمي(. 
ج. افعال خمسه تکليفيه با مالحظه فعل و ترك داراي ده صورت است که انجام هشت صورت از آن 
با عصمت منافات ندارد و تنها انجام دو صورت آن خالف عصمت است بنابراين: انجام واجب و مباح، 
و مستحب و مکروه، و ترك حرام، و مکروه و مباح، و مستحب خالف عصمت نيست. و اگر دقت شود 
روشن خواهد شد که اکثر قريب به اتفاق شبهات و اشکاالت مربوط به عصمت، به همين حوزه اختصاص 
دارد که اصطالحاً به آن »ترك اولي« گفته مي شود. بررسي آياتي که در آن پيامبران مورد توبيخ و سؤال 
واقع شده اند، همچنين ادعيه و ساير روايات اين مطلب را روشن مي کند. که هيچ پيامبري مرتکب انجام 

حرام و يا ترك واجب نشده است بلکه حداکثر مرتکب ترك اولي شده است و... 

ج . تحرير محل نزاع و تنقيح مناط

کار ديگري که در شناسايي موضوع مهم است، روشن کردن محل اختالف و بيان موارد اشتراك نظر و 
نقطه مقابل آن است، در اکثر موارد نزاع لفظي است و وقتي محل نزاع روشن شود مشاهده مي شود اصواًل 
نزاعي در کار نيست، بلکه دعوا لفظي بوده ولي حقيقت واحد، يکي »انگور« مي خواسته و ديگري »عنب« و 
سومي »اوزوم«، در لفظ اختالف بوده ولي در حقيقت و معنا خير، در اين رابطه ابتدا بايد وجوه اشتراك و متفق 
عليه مشخص شده، و سپس موارد اختالف، ابعاد، علل و عوامل و انگيزه ها و... به طور کامل بررسي شده، که 
در اين صورت، در غالب موارد، اختالف قابل توجه و قابل اعتنايي باقي نمي ماند. در اين قسمت بهتر است 
مباحث به صورت پرسشي مطرح شود، پرسش هاي دقيق و هدفمند به طوري که خصم به تدريجـ  و خواهي 

نخواهيـ  به همان جايي برسد که پاسخگو مي خواهد و حق است. و اين همان روش سقراط حکيم بود.

2. تحديد موضوع

گاهي  موضوع مورد بحث بسيار دامنه دار و وسيع بوده، و همين وسعت به شبهه گر قدرت مانور و از 
اين شاخه به آن شاخه پريدن مي دهد، و با زرنگي القاي شبهه مي کند، در اين صورت بايد موضوع مورد 
بحث تا حد امکان محدود شده و تا پاسخ يک اشکال به طور کامل و قاطع و از همه جوانب روشن نشده 
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است، اجازة ورود به شاخه هاي ديگر داده نشود، و به طور جدي تذکر داده شود که از تفريع فروع و بارش 
شبهات و اشکاالت فراوان پرهيز شود اين روش که با تکثير موضوعات و موارد، پاسخگو مورد تهاجم 
واقع شده، شگردي است که غالباً مورد استفاده شبهه گران واقع مي شود و اگر پاسخگوـ  ناخواستهـ  با او 
همراهي کند، در واقع به باتالقي فرو رفته که بيرون آمدن از آن بسيار دشوار خواهد بود. بنابراين بي اعتنا 
به شاخه ها و موضوعات ديگر بايد به اولين و محوري ترين موضوع مطروحه پرداخت و تا حسم شبهه و 
ريشه کن کردن آن پيش رفت. و همان ابتدا به شبهه گر تذکر داد که با تکثير شبهه و تعميم موضوع و از 

شاخه اي به شاخه اي پريدن قصد فرار از حقيقت و گول زدن و گمراه کردن مخاطب را داري....

4. طرح پرسش هاي دقيق دربار ة موضوع و ارائه فرضيه هاي مناسب

ديگر از اموري که در تبيين موضوع کمک مي کند، طرح سؤاالت هدفمند و دقيق دربارة موضوع 
تحقيق است و سپس ارائه فرضيه هاي مناسب در پاسخ پرسش ها، و بررسي آن فرضيه ها؛ اين پرسش ها 
بايد دربارة همه اجزاء موضوع جدا جدا مطرح شود، همچنين تمام احتماالت و صور گوناگون موضوع 
و اجزاء آن بايد مورد بررسي قرار گيرد، مثاًل اگر شبهه دربارة »تحريف« قرآن باشد بايد اين پرسش ها 
مطرح شود: 1. مراد تحريف لفظي است يا معنوي؟ 2. مراد تحريف به زيادت است يا نقيصه؟ 3. تحريف 
ادعايي از روي عمد ممکن است انجام شده باشد و يا از روي سهو؟ 4. اين تحريف توسط موافق و دوست 
انجام گرفته يا مخالف و دشمن؟ 5. مسلمانان خود دست به تحريف کتاب آسماني خود زده اند )چنانکه 
يهود اين کار را کرده اند( يا غير مسلمانان. 6. اين تحريف در چه زماني و در چه مکاني رخ داده است. 7. 
دالئل و اسناد وقوع تحريف کدام است؟ دليل عقلي؟ يا دليل علمي )علوم تجربي(، يا دليل شهودي و يا 
دليل نقلي؟ دليل نقلي آيه است يا روايت؟ روايت از طريق شيعه نقل شده است يا از طريق اهل سنت؟ 
آيا اسناد روايات صحيح است يا ضعيف؟ روايات معارض عقلي يا نقلي و مانند آن دارند يا خير؟ و...؟ 8. 
آيا اگر کسي دست به تحريف قرآن زد )چنانکه يهوديان چند بار چنين کردند( آيا در کار خود موفق شد 
و يا خير به زودي رسوا شد و تالشش بي نتيجه ماند؟ 9. آيا اصواًل قرآن تحريف پذير هست؟ يعني آيا 
امکان راه يابي تحريف در قرآن وجود دارد؟ يا خير چون قرآن معجزه است امکان رخدادن تحريف در آن 
وجود ندارد؟ 10. قرآن چه تفاوتهايي با ساير کتب آسماني دارد که کتابهاي مذکور دچار تحريف شدند، 
ولي قرآن از تحريف مصون ماند؟ 11. چه تاريخي بر قرآن گذشته است؟ از هنگام نزول تا کنون، چگونه 
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حفظ شد؟ کيفيت جمع، تدوين، اعجام و اعراب قرآن و... چگونه بوده است؟ 12. دالئل و براهين غير 
قابل تحريف بودن قرآن کدام است؟ و...؟ که البته هر يک از پرسش هاي مذکور خود قابل تجزيه به 

پرسش هاي متعددي خواهد بود.
دربارة هر يک از پرسش هاي فوق فرضيه يا فرضيه هايي بايد ارائه شده و تالش الزم براي اثبات يا 

رد فرضيه انجام گيرد. که براي رعايت اختصار از ارائه فرضيه خودداري مي شود.
اين طرح پرسش و تفريع فروع دو فايده دارد: اّول، موضوع کاماًل روشن مي شود و شبهه گر نمي تواند 
با مغالطه کاري باطل را لباس حق بپوشاند، و با استفاده از لغات داراي مفهوم مشترك و مانند آن باعث 
گمراهي مخاطب شود، و خالصه راه فرار بر او بسته مي شود. دوم، شبهه گر وادار به عقب نشيني مي شود 
چون در مقابل انبوهي از سؤاالت قرار مي گيرد که نيازمند آگاهي و تخصص فراوان است که او ندارد، به 
همين جهت مالحظه مي شود که امام جواد هنگامي که يحيي ابن اکثم درباره کفاره صيد در حال 
احرام پرسيد، به جاي پاسخ به پرسش او دوازده پرسش مطرح کرد که از ضرب هر فرع در فروع ديگر 
هزاران صورت براي مسأله پيدا مي شود، و همين باعث شد که يحيي از اصل سؤال خود صرفنظر کرد و 

مبهوت ماند »کأن علي رأسه الطير...« 

نتيجه گيري
اسالم ديني پاسخگو است و براي پاسخگويي ارزش فوق العاده اي قائل است. پيامبران و ائمه براي 

حفظ نظم جامعه و تداوم حرکت، پويايي و کارکرد آن همواره در پاسخگويي و رفع مسائل پيشگام بوده اند.
يکي از مهمترين عواملي که در طول تاريخ جامعة شيعه، يکپارچگي و همبستگي اجتماعي را به 
ارمغان آورده، ميزان فعاليت و نقش عالمان ديني در پاسخ به مسائل متنوع ديني، اجتماعي و... بوده است. 
عالمان و روحانيون نه تنها بايستي در شرايط فعلي پاسخگو باشند، بلکه طبق فرمايش حضرت امام)ره( 
بايستي نبض تفکر و نياز آينده جامعه را هميشه در دست خود داشته باشند و شبهه، ضمن آشنايي با 

انگيزه هاي شبهه با پاسخگويي به جا و به اندازه در حل مشکالت بکوشند.
براي اينکه پاسخگويي اثربخش باشد الزم است که عالم  دين شناس به ماهيت موضوع پرسش پي 
برده و ابتدا مشخص نمايد که شبهه مطرح شده مربوط به کدام شاخة علمي است و از زاوية آن علم 
به پاسخگويي اقدام نمايد. الزم است انديشه ورز ديني در سخنراني ها و تحقيقات خويش تعريف علمي، 
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مستدل و منطقي از موضوعات ارائه دهد تا از همان ابتدا زمينة برداشت هاي متنوع فراهم نگردد و در 
صورت ايجاد شبهه به آساني در مقام پاسخگويي برآيد. نکته ديگر اينکه الزم است در خطابه ها، اظهار 
نظرها و تبيين هاي علمي، همواره به تحديد موضوع پايبند باشد و از مباحث دامنه دار سطحي بپرهيزد و 

بيشتر به عمق مطالب بپردازد تا راه هر گونه القاي شبهه اي مسدود گردد.
آخرين نکته اين است که در پاسخ به شبهات مطرح شده، افق ديد خود را با طرح سؤال ها و فرضيه ها 
گسترده نمايد و با اين کار نه تنها با اشراف بيشتري به شبهه مذکور پاسخ دهد بلکه توان خويش در 

پاسخگويي شبهات مشابه را افزايش دهد.
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