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مقاله پژوهشی

سال دهم، شماره 37، بهـار 1401

دریافت: 1399/12/30  پذیرش: 1400/3/2
حسن خرقانی1 ، البرز محقق گرفمی2

چکیده 

پاســخگویی بــه شــبهات نیازمنــد دانســتن و بــه کار بــردن مهارت هایــی اســت کــه بخشــی از آن هــا بــه 
توانمندی هــای علمــی نامبــردار اســت. ایــن نوشــتار  کــه بــه گونــه تحلیلــی توصیفــی و بــا بهــره از منابــع 
ــوی  ــیرۀ رض ــبهات در س ــه ش ــخگویی ب ــی پاس ــای علم ــن روش ه ــی یافت ــه، در پ ــامان یافت ــنادی س إس
ــه شــکلی  ــوان دریافــت کــه ایــن توانمندی هــا ب ــا دقــت در ســیرۀ امــام هشــتم شــیعیان می ت اســت. ب
روشــمند بــه دو دســتۀ عقلــی و نقلــی تقســیم شــده اســت. بنــا بــر یافته هــای ایــن نوشــتار،  برخــی از 
روش هایــی کــه امــام رضــا g در پاســخگویی بــه شــبهات از آن هــا بهــره می گرفتنــد عبــارت اســت از: 
اســتناد بــه قــرآن مجیــد و ســنت نبــوی، توجــه بــه خاســتگاه ها و علت هــای ایجــاد شــبهه، بهره منــدی 
از برهان هــای معقولیــت، ُخلــف و َســبر و تقســیم، توســعه روش شــناختی، ابطــال الزمه هــای نادرســت 
ــح  ــن صحی ــوالت، تبیی ــازی معق ــب، محسوس س ــول مخاط ــورد قب ــای م ــه انگاره ه ــتناد ب ــبهه، اس ش

ــح. ــخ صحی ــری از تاری ــبهه و بهره گی ــای ش ــم و انگاره ه مفاهی
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1. مقدمه

»ُشــبهه« بــر وزن ُفعلــه برآمــده از مــاده »ش ب ه« بــه معانــی اختــالط، التبــاس، ابهــام، آمیختــه 
ــود،  ــناخته نمی ش ــت آن ش ــت آن از نادرس ــه درس ــزی ک ــد و چی ــل،  حْق مانن ــا باط ــق ب ــدن ح ش
آمــده اســت)فراهیدی، 1409ق، ج3: 404؛ ابــن فــارس، 1404ق، ج3: 243؛ صالــح، 1386: 
ــی و  ــادی، عمل ــای اعتق ــی از باوره ــه یک ــتدالل گونه ای ک ــگارۀ اس ــر ان ــاس، ه ــن اس ــر ای 81(. ب
آموزه هــای دینــی را بــه چالــش می کشــد یــا ســبب کژتابــی در شــناخت درســت آن هــا می شــود، 
ــتدالل  ــه ِشبه اس ــت؛ بلک ــی نیس ــال منطق ــتداللی کام ــزاره( اس ــن انگاره)گ ــام دارد. ای ــبهه ن ُش
اســت کــه منطقــی می نمایــد و بــه شــکل پیامــی از طریــق گفتــار، نوشــتار، تصویــر و رفتــار قابــل 
انتقــال اســت. ایــن پیام)دســتگاه ارتباطــی( بــا نمــودار کردن بخشــی از حقیقــت و آمیختــن آن به 

اســتدالل های نادرســت، درصــدد ایجــاد چالــش و خطــا در منظومــۀ معرفتــی انســان اســت.

پاســخگویی بــه شــبهات نیازمنــد کاربســت بایســته ها و قواعــد عمومــی، گفتــاری، شــخصی و 
علمــی اســت)زمزمی، 1414ق: 117(. از آنجــا کــه پاســخگویی بــه شــبهات بر اســتنباط، اســتوار 
اســت، بــار اصلــی آن را عقــل بــه دوش می کشــد؛ امــا منابــع ایــن اســتنباط، بــا توجــه بــه مبانــی 
مــورد قبــول مخاطــب، عقلــی، نقلــی، حّســی، فطــری و حتــی شــهودی می توانــد باشــد؛ چراکــه 
همــۀ ایــن منابــع در دســت یابی بــه شــناخت و آگاهــی و زدودن باور نادرســت نقش آفرین هســتند. 
ســیرۀ معصومیــن در مقابلــه بــا شــبهات بــر ســه بن مایــه اســتوار اســت: پاســداری از آموزه هــای 
دینــی و مذهبــی و تــالش بــرای دفــع شــبهات احتمالــی از منظومۀ معرفتی، شناســایی شــبهات و 

ریشــه های آن و نیــز کوشــش بــرای زدودن شــبهات.

ــان،  ــان، هندی ــی یونانی ــۀ معرفت ــار منظوم ــال و انتش ــۀ انتق ــیان، زمین ــت عباس ــر خالف در  عص
زردتشــتیان، اهــل کتــاب و نیــز رواج اندیشــۀ اعتــزال در پهنــۀ حکومــت اســالمی پررنــگ 
ــو  ــۀ گفت وگ ــر، زمین ــن ام ــوی، 1379: 18-30(. همی ــری، 1424ق، ج1: 272؛ عل گردید)دمی
میــان دانشــوران ادیــان و مذاهــب را فراهــم آورد. در عصــر حیــات امــام رضــا g، ایــن گفت وگوهــا 
 g بــا بیــان شــبهاتی از ســوی گروه هــا و مســلمانان فرقه هــای گوناگــون همــراه بــود. امــام رضــا
بــا بهره گیــری از تمــام ویژگی هــای یــک پاســخگوی توانمنــد، ماننــد شــناخت صحیــح آموزه هــای 
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دیــن و مذهــب، چیرگــی بــر محتوای شــبهه، آشــنایی با روش هــای رفتــاری و گفتاری پاســخگویی 
و نیــز مهــارت مناظــره و گفت وگــو بــه پاســخگویی شــبهات اهتمــام ویــژه داشــتند. پاســخگویی بــه 
شــبهات توســط امــام رضــا g در قالــب مناظــره و شــیوه های آموزشــی دیگــر، همــراه بــا اصــول 
و اســلوبی روشــمند و در یــک فراینــد و ســاز و کار منظــم صــورت گرفتــه اســت. بــه دســت آوردن 
اصــول و روش حاکــم بــر پاســخ های امــام رضــا g نیازمنــد مطالعــه، تحلیــل و توصیــف ســیرۀ 
ــوزۀ  ــی و در ح ــخ روش شناس ــرۀ تاری ــتار در زم ــن نوش ــت. ای ــود اس ــث موج ــرت در احادی آن حض
معرفت هــای نویــن علــم کالم  قــرار گرفتــه کــه بــر شــناخت منظومــۀ معرفتی یــک فرد)امام هشــتم 

شــیعیان( در مقــام نماینــدۀ یــک جریان)مذهــب شــیعه( اســتوار اســت.

2. پیشینه پژوهش

ــه  ــامان یافت ــدل س ــره و ج ــی مناظ ــی و عموم ــته های اخالق ــارۀ بایس ــی درب ــته های فراوان نوش
ــاوی)1997م(  ــید طنط ــد س ــالم« محم ــی االس ــوار ف ــد »ادب الح ــته ها مانن ــی نوش ــت. برخ اس
و »الحــوار فــی القــرآن الکریــم« محمــد حســین فضــل اللــه )1417ق(، بخش هایــی را بــه انــواع 
ــۀ  ــه جنب ــد ک ــاص داده ان ــوی اختص ــنت نب ــرآن و س ــگری در ق ــر پرسش ــی ب ــای مبتن گفت وگوه
تفســیری آن هــا پررنــگ اســت. کتاب هــای دیگــری ماننــد »الحــوار، آدابــه و ضوابطــه فــی ضــوء 
ــه  ــد االختالف«ب ــوار و قواع ــی )1414ق(، »آداب الح ــی زمزم ــته یحی ــنة« نگاش ــاب و الس الکت
کوشــش عمــر عبداللــه کامــل )بی تــا( و »الحــوار، آداب و اخــالق و ثقافــۀ األّمــه« بــه قلــم محمــد 
فنخــور عبدلــی)1435ق(، فصلــی مســتقل دربــارۀ آداب علمــی پاســخگویی بــه شــبهات 
ــترک،  ــاط مش ــروع از نق ــی، ش ــش کاف ــودن دان ــون دارا ب ــواردی چ ــه م ــا ب ــا تنه ــوده اند؛ ام گش
اســتقامت در اندیشــه و بیــان آشــکار پاســخ، پرداخته اند)زمزمــی، 1414ق: 277-411(. نیــک 
روشــن اســت ایــن مــوارد در ردۀ روش شناســی دانــش محــور پاســخگویی به شــبهات نیســت، بلکه 
تنهــا از آداب ایــن امــر شــمرده می شــود. مقــاالت »روش مناظــره و احتجاجــات امامــان شــیعه« بــه 
قلــم  اســتاد شــهابی)1347( و »روش مناظــره علمــی در ســیرۀ امامــان معصــوم، مطالعــۀ مــوردی 
مناظــرات امــام رضــا g« بــه کوشــش هاشــمی اردکانــی و میــر شــاه جعفــری)1387( نیــز تنهــا 
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ــل ارزیابــی اســت. ــه مناظــرات امــام هشــتم قاب ــوط ب در گزارش هــای مرب

بــا ایــن همــه، بایســته ها و  اســلوب علمــی پاســخگویی بــه شــبهات کمتــر مــورد توجه دانشــوران 
قــرار گرفتــه اســت. همســان انگاری میــان مناظــره و شــبهه پژوهی یکــی از دالیــل احتمالــی نبــود 
نوشــتارهای مســتقل در ایــن زمینــه اســت. کتاب هایــی چــون »روش شناســی علــم کالم، اصــول 
اســتنباط و دفــاع در عقایــد«  بــه کوشــش رضــا برنجــکار)1398( و »روش شناســی پاســخگویی بــه 
ــش  ــدودی از پژوه ــای مح ــی)1397(، بخش ه ــن عباس ــم محس ــه قل ــادی«  ب ــش های اعتق پرس

خــود را بــه بیــان برخــی بایســته های علمــی پاســخ بــه شــبهات اختصــاص داده انــد.

g3. اهمیت پاسخگویی به شبهات از دیدگاه امام رضا

ــه روش شناســایی  ــا شــبهات، ب ــه ب ــر n و اهــل بیــت گرامــی ایشــان در مقابل در ســیره پیامب
ریشــه های ایجــاد شــبهه، دفــع خطــر شــبهات از جامعــه و در نهایــت کوشــش در رفــع این شــبهات 
توجــه شــده اســت. امــام رضــا g، ارجــاع ســواالت و شــبهات بــه اهــل بیــت b را وظیفــۀ مــردم 
ــی از  ــدب، یک ــن جن ــه ب ــد الل ــه عب ــه ای ب ــز در نام ــی، 1380ق، ج2: 261( و نی می دانند)عیاش
وظایــف امامــان اهــل بیــت را پاســخ بــه شــبهات مــردم و زدودن ســردرگمی های اعتقــادی و عملــی 
ــرای  ــت ب ــۀ قیام ــن توش ــان بهتری ــی، 1403ق، ج23: 297(. ایش ــر می کنند)مجلس ــان ذک ایش
شــیعیان را، راهنمایــی فــرد گرفتــار بــه پندارهــای گمراه کننــده و نجــات فکــر و عقیــده او از چنگال 
دشــمنان عقیدتــی می دانند)طبرســی، 1403ق، ج2: 440(. مهم تــر بــودن آســیب شــبهه گران 
مدعــی پیــروی اهــل بیــت از خطــر فتنــه دّجال)حــر عاملــی، 1409ق،ج16: 179( نمونــه ای از 
ســفارش های امــام هشــتمg در شــناخت کانون هــای ایجــاد شــبهات ارزیابــی می شــود. امــام 
در پاســخگویی بــه شــبهات و پرســش ها بــه شــکل شــفاهی و مکتــوب توجــه ویــژه ای داشــتند. بــه 
گونــه ای کــه بنــا بــر گزارشــی، 200 نامــه از حضــرت در پاســخ بــه انــواع ســواالت و شــبهات دربــارۀ 
توحیــد، نبــوت،  امامــت، فقــه، دعــا، فرقه هــای زمانــه و امــور سیاســی به  جــا مانده اســت)احمدی 
ــه  ــی g ب ــام عل ــات امامــت ام ــرای اثب ــت ب ــان، 73 روای میانجــی، 1426ق، ج5: 10(. از آن می
چشــم می خــورد. اســتقبال امــام از مناظــره و گفت وگــو در مجالــس علمی)مجلســی، 1403ق، 
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ج10: 300( یکــی دیگــر از راه هــای زدودن شــبهات توســط امــام رضــا g شــمرده می شــود. 

4. روش های علمی پاسخگویی به شبهات در سیرۀ رضوی  

ــو  ــن روش بازگ ــه نیکوتری ــه ب ــد ک ــا را می ربای ــا و جان ه ــی دل ه ــا در صورت ــی تنه ــان علم بره
شــود)نحل، 125(. امــام رضــا g بــرای پاســخگویی بــه شــبهات از  قالب هــای گفت وگــو، 
ســخنرانی، مناظــره، نامه نــگاری و بیــان آموزه هــای اســالمی بهــره می بردنــد و نیــز بــا اســتفاده 
از کنش هــا و واکنش هــای ویــژه، گره هــای فکــری را می گشــودند. روش هــای پاســخگویی 
حضــرت، پیونــدی از رفتــار و گفتــار بــود. در یــک دســته بندی کلــی، روش های علمی پاســخگویی 
بــه شــبهات، بــه دو ردۀ نقلــی و عقلــی  تقســیم می شــود؛ امــا از آنجــا کــه پــاره ای از ایــن روش هــا 

اشــتراکاتی دارد، در ایــن نوشــتار بــه تقســیم آن  نپرداختیــم.

ــه  ــد ب ــان معتق ــل مخاطب ــه در مقاب ــت ک ــی اس ــای دین ــه ای از گزاره ه ــی، مجموع ــن نقل براهی
ــن براهیــن در دو دســتۀ درون دینــی و  ــه کار مــی رود. ای کتاب هــای آســمانی و ســنت پیامبــران ب
برون دینــی، مــورد قبــول شــبهه گر و پاســخگو بــوده و استوارســازی ســخن بــر آن هــا امتیــازی برای 
هــر دو ســوی گفت وگــو شــمرده می شــود. مهم تریــن برهــان  درون دینــی نقلــی، بــر بهره گیــری 
از قــرآن و حدیــث اســتوار اســت. اســتفاده از گزاره هــای کتــب مقــدس ســایر ادیــان نیــز در زمــرۀ 
براهیــن برون دینــی نقلــی جــای می گیــرد. گزارش هــای خطاناپذیــر تاریخــی نیــز در رتبــۀ بعــدی 

ــرد. ــرار می گی ق

ــای  ــناخت ها و ادراک ه ــه ای از ش ــز مجموع ــخگویی نی ــتفاده در پاس ــل اس ــی قاب ــن عقل براهی
زیربنایــی اســت کــه بــه مــدد قــدرت نفــس ناطقــۀ آدمــی شــکل می گیــرد. بدیهــی بــودن عقــل 
ــل خدشــه  ــن ســنجه، غیرقاب ــه اســت کــه دســتاورد حاصــل از ای ــدان پای ــا ب پیراســته از اوهــام ت
خواهــد بــود. روش عقلــی بــه عنــوان یکــی از روش هــای کســب شــناخت، در تمامــی شــاخه های 
علــوم اســالمی حتــی علــوم نقلــی، یــا منبعی مســتقل بــرای دســتیابی بــه معرفت اســت یا ابــزاری  
بــرای فهــم، تبییــن و اعتبارســنجی. حجیــت عقــل نیــز ذاتــی شــمرده شــده اســت؛ همچنانکــه 
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اگــر نیــاز بــه اثبــات داشــته باشــد یــا بایــد از عقــل بــرای اثبــات خــود کمــک بگیــرد کــه منتــج بــه 
توقــف شــیء بــر خــودش خواهــد شــد، یــا بایــد از نقــل بهــره بگیــرد کــه مشــکل دور را در پــی دارد؛ 
چراکــه حجیــت نقــل و اصــول عقایــد از راه عقــل اثبــات می شــود)عارفی، 1398: 127(. آیــات 
قــرآن نیــز حوزه هــای کارکــرد عقــل را از اثبــات براهیــن وجــود خــدا و معــاد گرفتــه تــا داوری عقــل 
بــر کنش هــای نیــک و نقــش آن در تشــویق بــه ارزش هــای اخالقــی و نیــز تبییــن علــت برخــی از 
آموزه هــا گســترانده اســت. اهمیــت کارکــرد عقــل در آموزه هــای نقلــی تــا بدانجاســت کــه صحــت 
و اعتبــار آن هــا از طریــق ســنجه های عقلــی و حکــم عقــل بــه پذیــرش منقــوالت معتبــر، محقــق 
خواهــد شــد. بــر اســاس فرمایــش امــام رضــا g بــه ابــن ســّکیت، عقــل تنهــا معیــار تشــخیص 
حــق از باطــل اســت)کلینی،1425ق، ج1: 56( و اگــر ایــن ســنجۀ حجت آفریــن از اعتبــار ســاقط 
شــود، دیگــر مبنایــی اســتوار و مــورد قبــول همــه وجــود نخواهــد داشــت. نیک روشــن اســت روش 
عقلــی بــه کار گرفتــه شــده از ســوی امــام هشــتمg همــان روش»عقل گرایــی اعتدالــی« اســت 
کــه اســتدالل و ژرف اندیشــی در آموزه هــای  دینــی را ســرلوحۀ خــود قــرار داده؛ امــا عقــل را تنها راه 

ــی، 1398: 439(. ــناخت نمی داند)عارف ش

4-1. توجه به خاستگاه، علت ها  و انگیزه های ایجاد شبهات

 ریشــه یابی ایجــاد شــبهات، شخصیت شناســی شــبهه گر در شــبهاتی کــه مصــدر معلومــی دارند 
و جریان شناســی شــبهه گری، نقــش فراوانــی در فهــم دقیــق شــبهه و آماده ســازی پاســخ بــرای آن 

و حتــی در اقنــاع دیگــر مخاطبــان بــرای پرهیــز از ایــن جریان هــا در موضوعات همســان دارد.

  از دیــدگاه امــام رضــا g، برخــی از علت هــا و انگیزه هــای ایجــاد شــبهات بــه ایــن قــرار اســت: 
تأویــل نادرســت آیــات و آموزه هــای اســالمی، پرسشــگری بیهــوده، مراجعــه نکــردن به امامــان اهل 
بیــت و دانشــوران آگاه، دانــش ناکافــی، لجاجــت در اثبــات دیدگاه هــای شــخصی، ناخشــنودی از 
نادرســت بــودن بــاور خــود، نشــناختن حقیقــت و غایــات موضــوع، پای بنــد نبــودن بــه آموزه هــای 
امامــان پیشــین، دنیاطلبــی و جســت وجوی کافــی نداشتن)عیاشــی، 1380ق، ج1: 260؛ 

مجلســی، 1403ق، ج23: 297(. 
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امــام g دلیــل شــبهه گری برخــی وکیــالن امــام کاظــم g ماننــد ابــن الســّراج، ابن ابــی حمزه 
و ابــن المّکاری)کّشــی، 1363ق، ج2: 754( در مســئلۀ امامــت حضــرت را، انتســاب بــه گروه هــای 
واقفــی و عــدم تســلیم وجوهــات و اموال ســازمان وکالت به امام بعــدی می داند)حمیــری،1413ق: 
ــی  ــد عل ــی مانن ــراد حقیقت جوی ــر اف ــان را ب ــبهات ایش ــتگاه ش ــق خاس ــن طری ــام بدی 348(. ام
ــودن  ــا شــناخت انگیزه هــای شــبهه گری، غیرعلمــی ب ــا ب بــن محمــد بزنطــی آشــکار می ســازد ت
ــان  ــبهه ای در می ــود ش ــی وج ــن، مدع ــن بهم ــس ب ــن یون ــد. همچنی ــت کن ــا را ثاب ــخن آن ه س
شــیعیان دربــارۀ وجــود جوهــر الهــی در آدمــی بــود کــه امــام g ایــن شــبهه را منتســب بــه شــیعه 
نمی دانست)مجلســی، 1403ق، ج3: 292(؛ چراکــه یونــس بــن بهمــن یکــی از غالیــان حدیــث 
ســاز کوفــه بود)حّلــی، 1342: 527(. عــالوه بــر ایــن، در پاســخ یونــس بــن عبد الرحمــن در همین 
شــبهه، خاســتگاه ایجــاد آن را زندیقــان دانسته)مجلســی، 1403 ق، ج3: 292( و بــا ایــن گفتــار، 

شــیعیان بزرگــی چــون یونــس را از واگویــی ایــن شــبهات بازداشــتند.

آشــکار ســاختن وابســتگی های انحرافــی، یکــی از راه هایــی بــود کــه امــام g از آن بــرای زدودن 
ــی از  ــه یک ــه ای ب ــان در نام ــه، ایش ــرای نمون ــرد. ب ــره می ب ــان به ــه غالی ــده از اندیش ــبهات برآم ش
غالیــان بــه نــام محمــد بــن فضیل)نجاشــی، 1365، ج2: 367( بــا تببیــن و تفســیر ویژگی هــای 
نفــاق و منافقیــن در قــرآن، ســایر مــردم را از انحرافــی بــودن انــگارۀ غلــو و ناپســند بــودن وابســتگی 
بــه ایــن جریــان آگاه نمودند)عیاشــی،1380ق، ج1: 272(. همچنیــن در انــدرزی بــه یحیــی بــن 
مبــارک، مجادله گــران دربــارۀ ادامــۀ امامــت پــس از امــام کاظــم g را غیرمســلمانانی نامیــد کــه 
بایــد از آن هــا دوری کرد)کّشــی، 1363ق، ج2: 762(. امــام هشــتم شــیعیان، در پاســخ  بــه نامــۀ 
احمــد بــن محمــد بزنطــی نیــز اجتنــاب افــراد از تــالش بــرای فهــم اســتوار و یافتــن پاســخ های 
مناســب را یکــی از علت هــای ایجــاد شــبهات می داند)احمــدی میانجــی، 1426ق، ج5: 52(. 

4-2. رّد حصرگرایی شناختی

محــدود کــردن شــناخت بــه مــوارد اســتدالل، رویکــرد، روش و منبعــی خــاص و نیــز غفلــت کردن 
از ســایر روش هــای شــناخت را حصرگرایــی روش شــناختی می نامیــم. نتیجــۀ ایــن روش، ایجــاد 
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شــبهات شــناختی خواهد بــود. نمونه ای از نفــی انحصارگرایــی در روش های شــناخت را در گزارش 
محمــد بــن عبداللــه خراســانی می تــوان دیــد. در ایــن روایــت، یکــی از دنیاگرایــان در پــی شــناخت 
کمّیــت و کیفیــت پــروردگار از راه حــواّس ظاهــری بــود کــه امــام رضــا g بــا نفــی تــوان حــواّس 
ظاهــری در شــناخت پــروردگار، او را از ایــن روش بازداشــت و شــبهۀ او را برآمــده از محــدود کــردن 
روش هــای معرفــت بــه روش هــای مــاّدی دانست)طبرســی، 1403ق، ج2: 376(. ناتوانــی عقل در 
گزینــش امــام معصــوم بــرای راهبــری دینــی و اجتماعــی مردمــان نیــز، یکــی از اشــارت های امــام 
هشــتم g بــرای اثبــات گزینــش امــام از ســوی پــروردگار قلمــداد می شــود کــه بــر گســترش منابع 

شــناختی بــه مرزهــای وحــی الهــی اســتوار اســت)کلینی، 1425ق، ج1: 490(.

 بنــا بــر گزارش هــای حدیثــی، حســین بــن قیامــا کــه یکــی از ســران واقفیــه بود)حّلــی، 
ــرار  ــه ق ــد نداشــتن او را بهان ــرای شــبهه گری در امامــت حضــرت رضــاg، فرزن 1342: 445( ب
مــی داد. امــام g در پاســخ، خبــر از عنایت شــدن فرزنــدی از ســوی پــروردگار در آینــدۀ نزدیــک 
می داد)مفیــد، 1413ق، ج1: 320(. ایــن پاســخ یکــی از نمونه هــای سســتی بنیــان شــبهه اســت 
کــه بــر حصــر شــبهه در ظــرف زمــان داللــت دارد؛ اّمــا امــام g بــا توجــه دادن بــه امتــداد داشــتن 

زمــان و حتمــی بــودن فرزنــدآوری درآینــدۀ نزدیــک، ایــن انحصارگرایــی را مــردود برشــمردند. 

4-3. بهره گیری از برهان

»برهــان« مهارتــی در اســتدالل اســت کــه از طریــق ترکیــب مقدمــات یقینــی به نتیجــه ای یقینی 
ــبهات و زدودن  ــال ش ــام ابط ــا g در مق ــام رض ــی، 1385: 148(. ام ــرز قراملک می انجامد)فرام
ــن  ــن ای ــی از مهم تری ــد. برخ ــره می گرفتن ــان به ــف بره ــای مختل ــت از گونه ه ــای نادرس انگاره ه

براهیــن عبــارت اســت از: برهــان معقولّیــت، خلــف و َســبر و تقســیم.

4-3-1. برهان معقولیت

 ایــن برهــان بــرای اثبــات وجــود پــروردگار و معــاد موجــودات، بــر گــزاره ای از علــوم احتمــاالت 
اســتوار اســت. بــر ایــن اســاس، اعتقاد بــه وجــود خــدا و لــوازم آن از باور نداشــتن بــه آن، عقالنی تر 
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اســت)محمدرضایی، 1383: 11(؛ چراکــه باور اول، ســعادت جاودانه را در پــی دارد و خداناباوری، 
زیان هــای فــراوان اخــروی در پــی خواهــد داشــت. از دیگــر ســو، خدابــاوری هیــچ زیانــی در پــی 
نــدارد. پیشــینۀ ایــن برهــان را کــه بــا عناوینــی چــون »عقــل محــض«، »ســاختار جالــب«، »اصــل 
احتیــاط«، »وجــوب دفــع ضــرر محتمــل« و »شــرطیه پاســکال« نامبــردار اســت)میناگر، 1398: 
 g 70(، در روایــات اهــل بیــت نیــز می تــوان جست)مجلســی، 1403ق، ج78: 87(. امــام رضــا
بــا تکیــه بــر همیــن روش در مناظــره بــا شــخصی زندیــق، بــاور بــه مکتــب توحیــد را ارزشــمند و 

معقــول و انــکار معــاد را مایــۀ خســارت منکــران دانســتند)کلینی، 1425ق، ج1: 194(.

ــبهۀ  ــرای زدودن ش ــای او ب ــت دع ــوم و اجاب ــم معص ــری عل ــانۀ برت ــه دو نش ــام ب ــه دادن ام توج
نشــانه های امام)مجلســی، 1403ق، ج25: 134(، گونــه ای از دعــوت بــه بهره گیــری از عقــل در 
شــناخت امــور اســت؛ چراکــه یقینــًا امــام برگزیــده از ســوی خــدا بایــد دارای نشــانه هایی باشــد. 
ــات  ــن کرام ــی از ای ــت. یک ــژه اس ــات وی ــی وی و کرام ــری علم ــانه ها، برت ــن نش ــن ای معقول تری
خــاص، بــرآورده شــدن دعاهــای معصــوم اســت. امــام رضــا g  عقــل را مصــدری می دانــد کــه 

بــرای یافتــن امــام معصــوم در پــی یافتــن ایــن دو ویژگــی اســت.

4-3-2. برهان ُخلف

اثبــات یــک حکــم به وســیلۀ اســتخراج تناقضــی از نقیــض آن حکــم و احکامــی را کــه قبــاًل ثابت 
شــده اســت »برهــان ُخلــف« می نامیــم. قــرآن کریــم بــرای اثبــات الهــی بــودن خــود بــا اســتناد 
ــِه َلَوَجــُدوا فیــِه اْخِتالفــًا َکثیرا«)نســاء،  ــُروَن اْلُقــْرآَن َو َلــْو کاَن ِمــْن ِعْنــِد َغْیــِر اللَّ َفــال َیَتَدبَّ

َ
بــه آیــۀ »أ

ــُه َلَفَســَدتا«)انبیاء، 22( از ایــن  82( و نیــز یگانگــی پــروردگار در آیــۀ » َلــْو کاَن فیِهمــا آِلَهــٌة ِإالَّ اللَّ
روش بهــره جســته اســت. امــام رضــاg در پاســخ شــبهه چگونگــی همگونــی صفــات پــرودگار 
ــته و  ــی دانس ــودن ذات اله ــادث ب ــات و ذات را ح ــان صف ــاوت می ــه تف ــاور ب ــۀ ب ــا ذات او، الزم ب
براســاس بطــالن ایــن نتیجه، نادرســتی انــگارۀ تفاوت را بــه اثبــات رساندند)مجلســی، 1403ق، 

ج4: 221(. 
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4-3-3. برهان َسبر و تقسیم

»َســبر« در لغــت بــه معنــای بررســی و آزمایــش و »تقســیم« بــه معنــای بخش کــردن چیــزی آمــده 
اســت)فراهیدی، 1409ق، ج7: 251؛ جوهــری، 1376ق، ج5: 2010(. منظــور از ایــن برهــان، 
بررســی همــۀ احتمــاالت مختلــف در پاســخ بــه یــک موضــوع و رد کــرن احتمــاالت نادرســت بــا 
هــدف باقــی مانــدن تنهــا احتمــال صحیــح اســت. در قــرآن کریــم نیــز از ایــن روش  بهــره جســته 
ــر  ــز را ب ــزاره، راه گری ــک گ ــب ی ــی جوان ــی تمام ــام، 143-144(. بررس ــت)ن.ک: انع ــده اس ش
شــبهه گر خواهــد بســت. اســتفاده از گونه هــای مختلــف دســته بندی بنــا بــر اعتبــارات گوناگــون، 

بــرای استوارســازی ایــن برهــان نیــز بســیار مفیــد خواهــد بــود.

حضــرت در نامــه بــه هشــام مشــرقی، در پاســخ ســؤاالت او دربــارۀ توحیــد، عقایــد مــردم را به ســه 
دســته تقســیم نمــوده و بــا ابطــال دو نظریــه، تنهــا بــاور اســتوار و حقیقــی را اثبــات وجــود پــروردگار 
بــدون تشــبیه او بــه اشــیا معرفــی می کند)عّیاشــی، 1380، ج1: 365(. امــام هشــتم در پاســخ 
ْمَرْین)کلینــی، 

َ
ْمــٌر َبْیــَن اأْل

َ
نامــۀ یزیــد بــن معاویــه شــامی دربــارۀ حدیــث »اَل َجْبــَر َو اَل َتْفِویــَض َبــْل أ

ــا وجــود انجــام امــور  ــاور بــه عــذاب بنــدگان ب ــاور بــه جبــر را بــه معنــای ب 1425ق، ج1: 389( ب
ــان  ــه امام ــات ب ــور مخلوق ــردن ام ــذار ک ــض را واگ ــه تفوی ــاد ب ــز اعتق ــتند و نی ــدا دانس ــط خ توس
برشــمردند و بــا تبییــن نادرســتی هــر دو دیــدگاه، تنهــا راه باقی مانــده را راهی میــان ایــن دو انگاره 

معرفــی کردند)ابــن بابویــه، 1378ق، ج1: 124(.

4-4. ابطال قیاس و تشبیه ناروا

ــه  ــا در ریش ــتراک آن ه ــبب اش ــه س ــل، ب ــم اص ــه حک ــرع ب ــم ف ــردن حک ــق ک ــاس را ملح قی
دانســته اند)الدمینی، 1984: 427(. اصولیــان شــیعه نیــز قیــاس را »اثبــات الحکــم فــی محــل 
العّلــة ِلثبوتــه فــی محــل آخٍرِلتلــک العّلــة« دانســته و در عــدم حجّیــت آن فــی الجملــه اختالفــی 
ندارند)ســبحانی، 1423ق: 84(؛ گرچــه حجّیــت قیــاس منصــوص العّلــه و قیــاس اولویــت  محــل 
اختــالف اصولیــان امامــی اســت)همان(. امــام رضــاg مــردود بــودن قیــاس را به حدیث قدســی 
َهِنی ِبَخْلِقــی َو َمــا َعَلــی ِدیِنــی َمــِن  ِیــِه َکاَلِمــی َو َمــا َعَرَفِنــی َمــْن َشــبَّ

ْ
ــَر ِبَرأ »َمــا آَمــَن ِبــی َمــْن َفسَّ
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اْســَتْعَمَل اْلِقَیــاَس ِفــی َدْیِنی«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج1: 116( مســتند ســاختند. نیــز در دعای 
ــان:  ــی می فرمایند)هم ــت ارزیاب ــاس  نادرس ــده از قی ــد را برآم ــم خداون ــئلۀ تجس ــش مس خوی
ــن  ــیg، رک ــن عل ــد ب ــارۀ زی ــون درب ــبهه گری مأم ــخ ش ــیعیان در پاس ــتم ش ــام هش 117(. ام
اساســی شــبهۀ وی یعنــی تشــبیه زیــد بــن موســیg بــا زیــد بــن علــیg را بــه جهــت تفــاوت 
ــل  ــار آن دو باط ــانی رفت ــیg و ناهمس ــن عل ــد ب ــط زی ــت توس ــای امام ــدم ادع ــا، ع انگیزه ه
ــا  ــی g ب ــباهت عل ــبهۀ ش ــخ ش ــن در پاس ــی، 1403ق، ج1: 249(. همچنی دانست)طبرس
پــروردگار در بســیاری ویژگی هــا، ایــن مقایســه را بــا توجــه بــه زندگــی روزمــرۀ امــام اول، عبــادات 
ــوق  ــا در مخل ــایر پدیده ه ــا س ــتن او ب ــاوت نداش ــز تف ــا و نی ــروردگار یکت ــر پ ــش او در براب و کرن
ــه الوهّیــت همــه موجــودات دانســته  ــاور ب ــاروا قلمــداد کــرده و الزمــۀ ایــن تشــبیه را ب بــودن، ن

است)مجلســی، 1403ق، ج25: 275(. 

4-5. تبیین و تطبیق نمونه

ــا مؤلفه هــای شــناختی یــک گــزاره، در زدودن  شناســاندن نمونه هــای بیرونــی و تطبیــق آن ب
ــارۀ  ــات درب ــزه زّی ــه، حم ــرای نمون ــت. ب ــودبخش اس ــیار س ــزاره بس ــده از آن گ ــبهات برآم ش
چگونگــی تطبیــق انحــراف برخــی شــیعیان از مســیر امامــت بــا وجــود ثبــِت نــام آن هــا بــه عنوان 
شــیعه در کتــاب جامعــه دچــار شــبهه شــده بــود. امــام رضــا g بــا بیــان ویژگی هــای واقفیــه، 
آن هــا را نمونــه ای از افــرادی دانســت کــه نام شــان بــه عنــوان شــیعه در کتــاب جامعــه ثبــت شــده 
ولــی بعدهــا بــه دلیــل انحــراف فکــری از زمــرۀ شــیعیان خــارج گشتند)کّشــی، 1363ق، ج2: 
763(. همچنیــن بخشــی از شــبهه گری مأمــون دربــارۀ زیــد بــن علــیg کــه بــر تطبیــق او بــا 
 g روایــات داّل بــر ویژگی هــای پیشــوایان گمراه کننــده، اســتوار بــود بــا روشــنگری امــام رضــا
دربــارۀ نادرســتی ایــن تطابق، آشــکار گردیــد. امــام، در ادامه، زیــد را نمونــه ای از افــراد مذکور در 
ــِه َحــقَّ ِجهــاِدِه ُهــَو اْجَتباُکْم «)حــج، 78( دانســتند)ابن بابویــه، 1378ق،  آیــۀ »َو جاِهــُدوا ِفــی اللَّ

ج1: 249(.  
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4-6. تشبیه، تمثیل و محسوس سازی معقوالت

بهره گیــری از تشــبیه و تمثیــل بــرای نزدیــک ســاختن شــناخت گزاره هــای پیچیــده بــه جهــان 
پدیــدار، از روش هــای پاســخگویی به شــبهات شــمرده می شــود. تصویرپــردازی و محســوس کردن 
مطالــب عقلــی و نظــری بــرای مخاطبانــی کــه تــوان درک گزاره هــای ژرف را ندارنــد، مفیــد خواهد 
بــود. تشــبیه رســتاخیز انســان به زایش هســتی در بهار در پاســخ شــبهه منکــران معاد)فاطــر، 19( 

نمونــه ای از کاربســت ایــن روش در قــرآن اســت.

ــا  ــش را ب ــس از آفرین ــی پ ــی اله ــی در توانای ــارۀ دگرگون ــی درب ــران صاب ــبهۀ عم ــام g، ش ام
ــخ  ــد؛ پاس ــر نمی یاب ــی، تغیی ــود گرمابخش ــا وج ــه ب ــی ک ــه آتش ــبیه ب ــی و تش ــازی ذهن تصویرس
گفتند)ابــن بابویــه، 1378ق، ج1: 171(. توجــه بــه وجود آفریننده ای بنیان گــذار از راه ژرف نگری 
در ســاختمان بــدن انســان و جهان پیرامونی در پاســخ به شــبهۀ  نبــود آفریدگار)کلینــی، 1425ق، 
ج1: 195( نمونــه ای از محسوس ســازی معقــوالت در کالم رضــوی شــمرده می شــود. امــام رضــا 
g شــبهۀ مســّیب دربــارۀ مخفــی مانــدن هویتــش از نظــر ســندی بــن شــاهک در جریــان غســل 
امــام کاظــم g را بــا تشــبیه خــود بــه حضــرت یوســف g در جریــان مالقــات بــا برادرانــش در 
ــرادران او را نمی شــناختند ولــی  ــه، 1378ق، ج1: 104(؛ چراکــه ب ــن بابوی مصــر پاســخ گفت)اب
او آن هــا را می شــناخت. همچنیــن در مناظــره بــا بــزرگ یهودیــان، شــباهت معجــزات پیامبرانــی 
ــر  ــه معجــزات حضــرت موســی g را دلیلــی ب چــون عیســی g، یســع g و حزقیــل g  ب
حقانیــت نبــوت آن هــا دانســت و از ایــن راه بــه شــبهۀ انحصــار حقانّیــت در آییــن موســوی پاســخ 

ــی، 1403ق، ج2: 418(. گفت)طبرس

4-7. آگاهی دادن به بایسته ها و لوازم شبهه

یکــی دیگــر از روش هــای پاســخگویی بــه شــبهات نشــان دادن دوگانگــی و ناهم آوایــی در 
مقدمــات یــا نتایــج گــزاره حــاوی شــبهه اســت. اثبــات ایــن ناهمخوانــی، ســبب درهــم شکســتن 
ــک  ــای ی ــا و الزمه ه ــردن پیامده ــکار ک ــردد. آش ــل می گ ــا عق ــم آوردی ب ــبهه در ه ــای ش بنیان ه
ــه،  ــرای نمون ــود. ب ــد ب ــن خواه ــوع نقش آفری ــت در آن موض ــای نادرس ــزاره، در زدودن انگاره ه گ
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امــام رضــا g در مناظــره بــا ابومــّره الزمــۀ بــاور بــه رؤیــت پــروردگار را محــدود کــردن او بــه زمــان و 
مــکان دانست)مجلســی، 1403ق، ج3: 299( و از راه ابطــال الزمــۀ ایــن انــگاره، ملــزوم آن را نیــز 

باطــل کــرد.

در گــزارش شــیخ صــدوق از مناظــرۀ امــام رضــا g بــا جاثلیــق آمــده کــه وی حضــرت عیســی
g را بــه دلیــل داشــتن معجزاتــی ماننــد شــفای بیمــاران و زنــده کــردن مــردگان، شایســته مقــام 
الوهّیــت می دانســت. امــام هشــتم بــرای اثبــات بطــالن ایــن انــگاره، الزمــۀ ایــن بــاور را اعتقــاد 
بــه الوهّیــت پیامبرانــی چــون ابراهیــمg، یســعg و حزقیــلg دانســت، چراکــه آن هــا نیــز 
معجزاتــی مشــابه حضــرت عیســیg داشــتند)ابن بابویــه، 1378ق، ج1: 159(. بدیــن طریــق 
بــه شــبهۀ تثلیــث پاســخ نقضــی ارائــه کردنــد. امــام در پاســخ بــه شــبهۀ حســین بــن خالــد دربــارۀ 
انتســاب شــیعیان بــه انــگارۀ جبــر و تشــبیه بــه جهــت وجــود روایاتــی از امامــان پیشــین، از روش 
نقضــی بهــره گرفتنــد. ایشــان بــا اســتفاده از قیــاس اولویــت، شــمار فــراوان احادیــث نبــوی در این 
بــاره را یــادآور شــدند و الزمــۀ بــاور بــه جبــر و تشــبیه به خاطــر وجــود روایاتــی جعلــی از اهــل بیــت را 
باورمنــدی بــه تبلیــغ جبــر وتشــبیه از ســوی پیامبــر اســالم دانســتند و از آنجا کــه چنین انــگاره ای 
قابــل انتســاب بــه پیامبــر نیســت، پــس بــه اهــل بیــت نیــز نبایــد نســبت داد)طبرســی، 1403ق، 
ج2: 417(. همچنیــن بــا وجــود بیــان ایــن پاســخ نقضــی، امــام g عقیــدۀ صحیــح امامیــه در 

این بــاره را تبییــن فرمودنــد.

امــام رضــا g بــرای درهــم شکســتن انــگارۀ تثلیــث در گفت وگــو بــا جاثلیــق، الزمــۀ اعتقــاد بــه 
الوهیــت مســیح g را انــکار نمــاز و روزۀ او و الزمــۀ بــاور بــه نمــاز و روزۀ وی را یگانگــی پــروردگار 
دانســت)ابن بابویــه، 1378ق، ج1: 158(. امــام در مناظــره بــا یحیــی بــن ضحــاک، بــر اســاس 
یُتکــْم َو َلْســُت ِبَخیِرکــم«، »ِإنَّ ِلــی َشــیَطانًا یْعَتِریِنــی« و »کاَنــْت َبیَعُتــُه َفْلَتــًة َفَمــْن  عبارت هــای »ُولِّ
َعــاَد ِلِمْثِلَهــا َفاْقُتُلوه«)ابــن کثیــر، بی تــا، ج5: 248؛ صنعانــی، 1403ق، ج11: 336؛  بخــاری، 
1407ق، ج6: 2505( از دو خلیفــۀ اول، الزمــۀ پذیــرش درســتی ایــن انگاره هــا را اعتــراف بــه عدم 
شایســتگی آن دو بــرای خالفــت دانســته و نیــز تکذیــب ایــن عبــارات را مــالزم بــا دروغگــو بــودن 
ایشــان و ســقوط عدالت شــان بیــان کرده انــد. نتیجــۀ هــر دو رویکــرد، اســتحقاق نداشــتن ایشــان 

بــرای خالفــت و اثبــات برتــری علــی g بــر آن هاست)مجلســی، 1403ق، ج49: 280(.
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امــامg در گفت وگــو بــا ابوّقــره، الزمــۀ باورمنــدی بــه آموزه هــای حضــرت عیســیg را 
ــردن  ــه کارب ــق ب ــی، 1415ق، ج5: 512( و از طری ــالم دانست)عروس ــر اس ــوت پیامب ــرش نب پذی
قیــاس ذوحدیــن بــه شــبهۀ او دربــارۀ  چرایــی پیونــد میــان بــاور بــه پیامبــری مســیح  و عــدم بــاور 
مســلمین بــه کیــش مســیحی پاســخ گفــت. اســتفادۀ امــام از قیــاس اولویــت در رد انــگارۀ زنــده 
بــودن امــام حســین g بــه دلیــل شــهادت افــراد بهتــر از او یعنــی پیامبــر اســالم و علــی g)ابــن 

ــت. ــبهه اس ــته های ش ــرد بایس ــه ای از یادک ــز نمون ــه، 1378ق، ج2: 203( نی بابوی

4-8. استناد  به انگاره های مورد قبول مخاطب

مــوارد مــورد قبــول مخاطــب، معلوماتــی اســت کــه وی بــدون نیــاز بــه اســتدالل جدیــد، آن هــا را 
بپذیــرد؛ گرچــه ایــن گونــه از پاســخگویی لزومًا به معنــای پذیرش آن معلومات در ســپهر شــناختی 
پاســخگو نیســت، ولــی جــواب نقضــی بــرای خامــوش کــردن شــبهه گر به شــمار می آیــد. برخــی از 
دانشــوران عامــه، از ایــن روش بــا نام هــای »تنــّزل در مقــام گفت وگــو« و »معّلــق کــردن کالم« یــاد 
کرده اند)الشــحود، 1429ق: 28(.  ایــن روش بــرای فــرو ریختن دســتگاه اســتداللی شبهه ســازان 
بســیار مفیــد اســت. از دیگــر ســو، پاســخ های نقــض، زمینــه را بــرای تبییــن آموزه هــای صحیــح، 
اســتوار می ســازد. آغازیــدن کالم از قضایــای بدیهــی و وجدانــی و مبانــی مشــترک میــان دو ســوی 

شــبهه، زمینه ســاز گفت وگــو و تبییــن اســتوار پاســخ های ُمجیــب خواهــد بــود.

 برخی گونه های این روش در مناظرات امام هشتمg از این قرار است:

4-8-1. استناد به جدل

یکــی از شــیوه های رایــج گفت وگوهــای شــناختی، احتجــاج جدلــی اســت. در جــدل، اصولی به 
کار مــی رود کــه طــرف مقابــل کامــاًل آن هــا را قبــول دارد. جــدال َاحســن دارای صورتــی همگــون با 
برهــان و اســتدالل منطقــی اســت. بــرای نمونــه، رســول خــدا n در احتجــاج خــود بــا مســیحیان 
نجــران کــه تولــد شــگفت انگیز حضرت عیســیg را دلیلــی بــر الوهّیــت او می دانســتند، از اصل 
مــورد پذیــرش آن هــا، یعنــی مخلــوق بــودن حضــرت آدم g بــدون نقــش پــدر و مــادر، اســتفاده و 
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اســتدالل آنــان را ابطــال کردنــد)آل عمــران، 59(. نمونــه ای  از جدال احســن در مناظــرات رضوی، 
ــود:  ــخ او فرم ــام در پاس ــت. ام ــتی اس ــه دوگانه پرس ــدان ب ــی از معتق ــا یک ــرت ب ــوی حض گفت وگ
»همیــن کــه می گویــی پــروردگار دوتاســت دلیــل بــر یکتایــی اوســت. چــون تــو خــدای دوم را بدون 
اثبــات خــدای نخســت نمی توانــی ثابــت کنــی درحالی کــه وجــود بیــش از یــک خــدا هــم قابــل 

اثبات نیســت)کلینی، 1425ق ،ج1: 78(.

4-8-2.  استناد به کتاب های مقدس پیشین 

ــناختی  ــع ش ــه مناب ــی از هم ــی و آگاه ــدی علم ــیعه، توانمن ــی ش ــای کالم ــاس آموزه ه براس
حصولــی یکــی از بایســته های پیشــوای معصــوم اســت)حرعاملی، 1376: 142؛ مجلســی، 
1403ق، ج25: 165(، تــا بــا بهره گیــری از آن هــا بــه راهبــری فــردی و اجتماعــی بپــردازد و بتواند 
از حریــم آموزه هــای دیــن و مذهــب دفــاع کنــد. امــام رضــا g یکــی از شــالوده های انصــاف را 
مناظــره بــر مبنــای نظــام معرفتــی، کتــاب مــورد قبــول، پیامبــر و شــریعت پذیرفتــه شــدۀ طــرف 
دیگــر مناظــره می دانند)مجلســی، 1403ق، ج49: 81(. آگاهــی امــام رضــا g از کتاب هــای 
ــان،  ــایر ادی ــروان س ــبهات پی ــش، در زدودن ش ــرات خوی ــا در مناظ ــه آن ه ــتناد ب ــمانی و اس آس
نمونــه ای از روش هــای پاســخگویی ارزیابــی می شــود. ایــن اســتناد بــه کتــب آســمانی گذشــته 
بــه معنــای پذیــرش وحیانــی بــودن تمامــی آموزه هــای موجــود در نســخه های آن عصــر نیســت 
و تنهــا نمونــه ای از پاســخ نقضــی اســتوار بــر نظــام معرفتــی مخاطــب شــمرده می شــود. امــام در 
مناظــره بــا رأس الجالــوت بــرای اثبــات نبــوت پیامبــر اســالمn، او را تنها بــه پذیرش آنچه ایشــان 
ــه،  ــن بابوی ــدان اســتناد می کنــد، دعــوت کرد)اب ــور و صحــف ب ــورات، انجیــل، زب از کتاب هــای ت
ــر  ــت پیامب ــات حقانّی ــرای اثب ــود ب ــق فرم ــا جاثلی ــره ب ــن در مناظ 1378ق، ج1: 164(. همچنی

اســالمn، تنهــا از انجیــل دلیــل خواهــد آورد)همــان: 156(.

ــی، 18:  ــل مت ــفرخروج، 8: 7-12؛ انجی ــدس، س ــاب مق ــه عهدین)کت ــتم ب ــام هش ــتناد ام اس
9-23( بــرای اثبــات معجــزات حضــرت موســیg و عیســیg در مناظــره بــا بــزرگان یهــودی 
ــان  ــک از آن ادی ــر ی ــروان ه ــبهات پی ــر ش ــخی ب ــی، 1403ق، ج2: 214(، پاس و مسیحی)طبرس
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پیرامــون حقانّیــت دیــن دیگــر شــمرده می شــود. گزارش هــای مربــوط بــه زنــده شــدن مــردگان و 
 gإیلیــا ،gحزقیــل ،gشــفا یافتــن از انــواع بیماری هــا بــه دســت پیامبرانــی همچــون َیَســع
 g از ایــن مــوارد اســت کــه امــام رضــا g و نیــز نمــاز خوانــدن و روزه گرفتــن حضــرت عیســی
بــرای اثبــات نادرســتی اعتقــاد بــه الوهیت حضرت عیســیg بــه آن ها اســتناد جســتند)همان: 

.)208 -199

4-8-3. شاهد قرار دادن دانشوران مورد قبول خصم 

 گــواه گرفتــن دانشــوران مقبــول نــزد شــبهه گر، بهره گیــری از میانجــی بــرای انتقــال آموزه هــای 
حقیقــی اســت. بــرای نمونــه امــام رضــا g هنــگام مناظــره بــا جاثلیق مســیحی، نســطاس رومی 
و رأس الجالــوت کســانی را کــه بــه کتــب آســمانی گذشــته آگاه بودند، بــه عنوان شــاهد گرفت)ابن 
ــت گفتاری  ــارۀ درس ــق درب ــن از جاثلی ــرار گرفت ــا اق ــرت ب ــه، 1378ق،ج1: 154(. آن حض بابوی
ــانی  ــای انس ــر ویژگی ه ــا ب ــس و لوق ــی، مرق ــای مت ــر گفته ه ــه ب ــای چهارگان ــدگان انجیل ه نگارن
عیســی g بــرای زدودن شــبهۀ الوهیــت وی اســتناد کرد)طبرســی، 1403ق، ج2: 112-110(. 
فرمــودن عبــارت »ِاْقَتِصــُروا َعلــی واِحٍد ِمْنُکــْم َیْلِزُمُکْم مــا َیْلِزُمُه«)ابــن بابویــه،1378ق، ج2: 231(  
نیــز در ابتــدای مناظــره بــا گروهــی از دانشــوران، از گزینــش شــخصی مــورد قبــول برای هــم آوردی 

حکایــت دارد کــه در نهایــت یحیــی بــن ضحــاک ســمرقندی برگزیــده شــد. 

4-9. استناد به قرآن

قــرآن کریــم در اندیشــه، گفتــار و کــردار اهــل بیــت نمــود آشــکاری یافتــه اســت. مجموعــه روایات 
تفســیری حضــرت، گویــای بهره گیــری امــام از ایــن منبــع ارزشــمند الهــی اســت. اخــالق و آداب 
حضــرت نیــز آیــات اخالقــی قــرآن را نشــان می دهــد. امــام رضــا g نیــز تطابــق گفتــار امامــان 
بــا قــرآن را مالکــی بــرای انتســاب آن ســخنان بــه معصومیــن دانسته اند)مجلســی،1403ق، ج2: 
ــن جنــدب، یکــی از شــالوده های پاســخگویی  ــه ب ــام رضــا g در پاســخ نامــۀ عبدالل 250(. ام
ــه  ــتناد ب ــا اس ــان ب ــان، ج23: 297(. ایش ــان می کند)هم ــرآن بی ــری از ق ــت را  بهره گی ــل بی اه
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قرآن)نحــل، 43؛ توبــه، 122( وجــوب مراجعــۀ مــردم بــه اهــل بیــت و آگاهــان در نادانســته های 
خویــش و وظیفــه پاســخگویی ایشــان را ثابــت می نمایند)عیاشــی،1380ق، ج2: 261(.

 اســتناد بــه اصــول کلــی شــریعت نیــز نمونــه ای از روش هــای پاســخگویی بــه شــبهات اســت. 
محــوری بــودن نقــش ایــن شــالوده ها، بــاور نداشــتن بــه آن هــا را تبدیــل بــه عاملــی بــرای خــروج 
فــرد از جرگــه دینــداران کــرده اســت. ایــن اصــول برآمــده از قــرآن و ســنت نبــوی اســت. بــاور بــه 
اصــول توحیــد، نبــوت و معــاد در حــوزۀ عقایــد و نیــز اعتقاد بــه وجــوب نمــاز، روزه، حــج، زکات و... 
 g در حــوزۀ احــکام نمونه هایــی از ایــن ضروریــات دینــی شــمرده می شــود. بــرای نمونــه، امــام
باورمنــدی بــه رؤیــت پــروردگار را مخالــف بــا اصــول اســالمی دانســتند)همان، ج 1: 373( و نیز در 
پاســخ شــبهۀ ابــان بــن محمــد دربــارۀ ایمــان حضــرت ابوطالــب بــه آیــۀ 115 ســورۀ نســاء اســتناد 
کرده)ابــن ابــی الحدیــد، بــی تــا، ج14: 68( و چنیــن شــبهاتی را مخالــف بــا مســیر ایمــان و اصول 
شــریعت دانســته اند. مقصــود از اســتناد بــه قــرآن، بهره گیــری از قــرآن در پاســخ بــه شــبهات اســت 
کــه از طریــق تبییــن صحیــح واژگان قرآنــی، تفســیر متناســب متشــابهات کالم وحــی، اســتوار 
کــردن بدنــۀ پاســخ بــر حقایــق قرآنــی و بیــان مصادیــق خارجــی  و مفاهیــم قرآنــی رخ می نمایــد.

4-9-1. بیان مصادیق 

ــل  ــای کام ــی، نمونه ه ــات قرآن ــم و موضوع ــی مفاهی ــازی برخ ــرای آشکارس ــا g ب ــام رض ام
ــا ســبب زدودن شــبهات موضوعــی شــوند. درود فرســتادن و پیــروی از  ــد ت آن هــا را معرفــی  کردن
ــِهۦ  ــَم َربِّ ــَر ٱس ــه »َو َذَک ــق آی ــی از مصادی ــوان یک ــه عن ــی، 1425ق، ج4: 356( ب ــل بیت)کلین اه
ی«)أعلــی، 15( نمونــه ای از ایــن مــوارد اســت. همچنیــن در پاســخ بــه گــره ذهنــی حســن  َفَصلَّ
ــَه کاَن َعلــی  ُکلِّ َشــْی ٍء  ْیماُنُکــْم َفآُتوُهــْم َنصیَبُهــْم ِإنَّ اللَّ

َ
ذیــَن َعَقــَدْت أ بــن محبــوب دربــارۀ آیــۀ »َو الَّ

ــا آن هــا پیمــان  َشهیدا«)نســاء، 33(آن حضــرت، اهــل بیــت را مصــداق کســانی دانســتند کــه ب
بســته شــده است)عیاشــی،1380، ج1: 240( ایشــان در پاســخ بــه شــبهه ای دربــارۀ برتــری اهــل 
بیــت نســبت بــه ســایر مــردم و دالیــل برگزیــده بــودن عتــرت، بــه 12 آیــه از قــرآن مجیــد اســتناد 
فرمودند)ابــن بابویــه، 1378ق، ج1: 229-240(. تشــبیه شــرایط امــام هشــتمg بــه داســتان 
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ــی،  ــامان دادن امور)مجلس ــرای س ــر ب ــاه مص ــر پادش ــفg در براب ــرت یوس ــی وزارت حض قرآن
1403ق، ج49: 185( نیــز ســبب زدودن شــبهات دربــارۀ پذیــرش والیت عهــدی شــد. امــام رضــا 
g در نامــۀ خــود بــه عبداللــه بــن جنــدب، میراث بــری امامــان از پیامبــران اولوالعــزم را مصداقــی 
از  آیــۀ 13 ســورۀ شــوری دانســته و نیــز یکــی از نمونه هــای شــرک در  آیــۀ »َکُبــَر َعَلــی اْلُمْشــِرِکیَن « 
را بــی توجهــی بــه والیــت علــی g معرفــی کرده اند)کلینــی، 1425ق، ج1: 556( و نیــز وجــود 
اهــل بیــت را مصــداق هدایتگــری پــروردگار در آیــۀ 35 ســورۀ نــور دانســته اند)همان، ج1: 282(.

4-9-2. تبیین واژگان قرآنی

تببیــن و تشــریح هــر گــزاره ای در گــرو آشــکار شــدن شــالوده ها و بخش های آن، شــناخت اســتوار 
موضــوع و محمــول و از همــه مهم تــر واژگان آن اســت. یکــی از عوامــل برقــراری ارتبــاط اثربخــش 
ــت و  ــوزۀ لغ ــث در ح ــل بح ــوع مح ــق واژگان موض ــم دقی ــن و فه ــب، تبیی ــبهه گر و مجی ــان ش می
اصطــالح اســت. اســتفاده از واژگان مبهــم، چندپهلــو و غیرمتعّیــن در مفهومــی خــاص، یکــی از 
روش هــای مغالطه گــری اســت. ایــن روش، کالم را بــدون تــوان راســتی آزمایی در پــرده ای از ابهــام 
قــرار می دهــد. اســتفاده از اشــتراک لفظــی، ابهــام ســاختاری، ترکیــب مفّصــل و تفصیــل مرّکــب 
گونه هایــی از ایــن روش شــبهه گری اســت)خندان، 1384: 53-58(. شــبهه گری از طریــق 
ــا شــناخت ریشــه، هیئــت و کاربســت واژگان قرآنــی برطــرف می شــود؛ چراکــه  مفــردات قرآنــی ب

آگاهــی از دانــش فقــه اللغــه، یکــی از بنیادی تریــن بایســته های فهــم صحیــح قــرآن اســت. 

امــام رضــا g بــا کاربســت ایــن روش، نــه تنهــا آموزه هــای شــیعی در ســپهر آن واژه را تبییــن 
می کردنــد، بلکــه بــه شــکلی هم زمــان، نادرســتی تلقــی شــبهه گر از موضــوع و واژگان را 
می پالودنــد. بــرای نمونــه، در پاســخ بــه شــبهه حســن بن عبــاس معروفــی دربــارۀ فرق میــان نبوت 
و امامــت، بــه تبییــن مفاهیــم رســول، نبــی و امــام پرداختند)احمــدی میانجــی، 1426ق، ج5: 
«)ص،  ْن َتْســُجَد ِلمــا َخَلْقُت ِبَیــَديَّ

َ
25(. ایشــان مــراد از »یــد« را در آیــۀ »قــاَل یــا ِإْبلیــُس ما َمَنَعــَك أ

75(، قــدرت و نیــروی الهــی دانســته و از ایــن راه بــه شــبهۀ آیــات داّل بــر تجســیم پــرودگار پاســخ 
گفته اند)مجلســی، 1403ق، ج4: 10(. همچنیــن در پاســخ بــه پرســش ابراهیــم بــن ابــی محمود 
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ــاٍت ال  ــی  ُظُلم ــْم ف ــۀ »َو َتَرَکُه ــروردگار در آی ــط پ ــردم توس ــدن م ــرک ش ــوم ت ــتی مفه ــارۀ چیس درب
ُیْبِصُرون «)بقــره، 17(، می فرماینــد پــروردگار بــا صفــات انســانی وصــف نمی شــود و واژۀ تــرک در 
ایــن آیــه بــه معنــای بــاز داشــته شــدن لطــف و کمــک الهــی از پیــروان سرســخت کفــر و گمراهــی 
و نیــز رهــا کــردن ایشــان بــه حــال خویــش است)مجلســی، 1403ق، ج5: 11(. ایــن همانــی واژۀ 
ــه ای از ایــن تببین گــری  ــُه َعَلْیهــا ِبُکْفِرِهم «)نســاء، 155(، نمون ــَع اللَّ ــه »َطَب ــا طبــع در آی ختــم ب
امــام رضــا g در پاســخ بــه شــبهات است)طبرســی، 1403ق، ج2: 413(. امــام در پاســخ هشــام 
ــُه َشــهیٌد َبْینــی  َو َبْیَنُکم «)انعــام، 19( را دلیلــی  ْکَبــُر َشــهاَدًة ُقــِل اللَّ

َ
یُّ َشــْی ٍء أ

َ
مشــرقی، آیــۀ »ُقــْل أ

بــر توصیــف پــروردگار بــا عبــارت شــیء بــودن برشــمرده و تفســیر درســت آن را چیزی غیرهمســان 
ــان  ــا ســایر اشــیاء دانســته است)عیاشــی،1380، ج1: 356(. آگاهــی دادن از بایســته های زب ب
عربــی نیــز از ارکان پاســخ های عالــم آل محمــد به شــمار مــی رود. بــرای نمونــه، شــخصی بــه امــام 
عــرض کــرد کــه یکــی از شــیعیان در بغــداد می گفــت: »خیــر النــاس بعــد رســول اللــه n ابابکر«. 
امــام بــرای زدودن شــبهۀ او فرمــود: آن شــخص توریــه کــرده؛ چراکــه گفتۀ ابابکــر نه ابوبکــر؛ یعنی 

او را منــادا قــرار داده نــه اینکــه اقــرار بــه برتــری او کند)طبرســی، 1403ق، ج2: 440(.

4-9-3. تفسیر صحیح آیات قرآن

یکــی از روش هــای پاســخگویی بــه شــبهات، تبییــن متناســب آموزه هــای قرآنــی و زدودن 
پیچیدگــی از آیــات متشــابه اســت. شــبهۀ شــخصی دربــارۀ دیــدار پــرودگار در دنیــا بــا تکیــه بــر 
آیــات داّل بــر رؤیــت الهــی، نمونــه ای از فهــم نادرســت متشــابهات بــود کــه امــام مــراد از ایــن آیــات 
را همــان دیــدار بــا پیامبــر تفســیر نمودند)ابــن بابویــه، 1378ق، ج1: 114(. تفســیر صحیــح آیــۀ 
ــَه َجْهَرة«)بقــره، 55( توســط امــام رضــا g و مرتبــط دانســتن  ــَری اللَّ ــی َن ــَن َلــک َحتَّ ــْن ُنْؤِم »َل
ضمیــر بــه بنــی اســرائیل بــرای دیــدار بــا پــروردگار در ایــن آیــه ســبب زدودن انــگارۀ انتســاب ایــن 

ــه، 1378ق، ج1: 115(. ــد)ابن بابوی ــی g ش ــه موس ــت ب درخواس

ــُه ِلْلکاِفریــَن َعَلــی اْلُمْؤِمنیــَن َسبیال«)نســاء، 141(  ــَل اللَّ ــْن َیْجَع برداشــت نادرســت از آیــۀ »َو َل
ســبب ایجــاد ذهنیــت شــهید نشــدن امــام حســینg شــده بــود کــه امــام رضــا g ایــن شــبهه 
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را بــا تفســیر صحیــح آیــه در معنــای قــرار نــدادن حجــت و برهــان بــرای کافــران درکشــتن پیامبران، 
پاســخ گفت)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 203(.

امــام رضــا g در پاســخ بــه شــبهه واســپردن همــه امــور عالــم به پیامبــر اســالمn، با اســتناد به 
ــِذی َخَلَقُکــْم ُثــمَّ َرَزَقُکْم ُثــمَّ ُیِمیُتُکْم ُثــمَّ ُیْحِییُکْم  ــُه الَّ ــُه خاِلــُق ُکلِّ َشــْی ء«)رعد، 16(، »اللَّ آیــات »اللَّ
ــا ُیْشــِرُکوَن« )روم، 40(،  َهــْل ِمــْن ُشــَرکاِئُکْم َمــْن َیْفَعــُل ِمــْن ذِلُکــْم ِمــْن َشــْی ٍء ُســْبحاَنُه َو َتعالــی  َعمَّ
تفویــض را تنهــا بــه معنــای ســپردن امــر دین بــه پیامبر دانســته و عرصه هــای خلقت و روزی رســانی 
را منحصــر بــه پــروردگار بیــان می کند )همــان، ج2: 202(. تفســیر صفــات پــروردگار مانند مشــیت 
ــا آیــات  الهی)طبرســی، 1403ق، ج2: 414(، پاســخ بــه شــبهۀ چگونگــی ســازگاری عصمــت ب
دربردارنــدۀ گنــاه پیامبران)ابــن بابویــه، 1378ق، ج1: 122( و تفســیر صحیــح آیــات بــا توجــه بــه 
مخصصــات و علــم بــه آن ها)همــان: 116(، همگــی نمونه هایــی از تفســیر اســتوار آیــات الهــی و 

پــرده برگرفتــن از برخــی آیــات متشــابه به شــمار مــی رود.

4-9-4. استفاده از آیات برای استوارسازی گفتار

ــه قــرآن  ــا مخاطبــان غیرمســلمان شــبهه گر ب ایــن روش تنهــا در مقابــل مخاطبــان مســلمان ی
ــه شــبهۀ ســلیمان مــروزی  ــه امــام رضــا g پاســخ خویــش ب ــرای نمون ــه کار می رفتــه اســت. ب ب
دربــارۀ مخالفــت آمــوزه »َبــداء« بــا تقدیــر الهــی را بــر پنــج آیــه از قــرآن کریــم)روم، 11؛ فاطــر، 1 
ــی از  ــی، 1403ق، ج2: 401(. نمونه های ــتوار ساخت)طبرس ــه، 106( اس ــد، 41؛ توب و 11؛ رع

کاربســت ایــن روش بــرای پاســخگویی بــه شــبهات در ســیرۀ رضــوی، از ایــن قــرار اســت:

نــاٍس ِبِإماِمِهم «)نســاء، 71( بــرای 
ُ
اهمیــت گزینــش پیشــوا بــا اســتناد بــه آیــۀ »َیــْوَم َنْدُعــوا ُکلَّ أ

ــه، 1378ق، ج2: 33(، ناروایــی پیشــوایی  ــه امــام در هــر دوره ای)ابــن بابوی زدودن شــبهۀ نیــاز ب
اِلمین« )بقــره،124( در پاســخ بــه شــبهۀ حقانیــت  نااهــالن بــر اســاس آیــۀ »ال َینــاُل َعْهــِدی الظَّ
ســایر پیشــوایان)کلینی، 1425ق، ج1: 490(، اثبــات برتــری امامــان اهل بیــت در مقابل دیگران 
ْن ُیْهــدی  َفمــا َلُکــْم 

َ
ی ِإالَّ أ ــْن ال َیِهــدِّ مَّ

َ
َبــَع أ ْن ُیتَّ

َ
َحــقُّ أ

َ
َفَمــْن َیْهــدی ِإَلــی اْلَحــقِّ أ

َ
بــا اســتناد بــه آیــۀ »أ

َکْیــَف َتْحُکُمون «)یونــس، 35( در پاســخ بــه شــبهۀ وجــود ویژگی هــای پیشــوا در ســایر مردم)ابــن 
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ــِه  ذیــَن ال ُیْؤِمُنــوَن ِبآیــاِت اللَّ مــا َیْفَتــِری اْلَکــِذَب الَّ بابویــه، 1378ق، ج1: 221(، اســتناد بــه آیــۀ »ِإنَّ
ولِئــَك ُهــُم اْلکاِذُبون« )نحــل، 105( در ابطــال انــگارۀ تجسیم)مجلســی، 1403ق، ج69: 

ُ
َو أ

ْحمــُن َو َرِضــَی َلــُه َقــْوال« )طــه، 109(  ِذَن َلــُه الرَّ
َ
ــفاَعُة ِإالَّ َمــْن أ 262( و آیــۀ »و َیْوَمِئــٍذ ال َتْنَفــُع الشَّ

در ابطــال رؤیــت پروردگار)طبرســی، 1403ق، ج1: 241(، تبییــن مقدمــات ســخن بــر مبنــای 
ــی،  ــوای معصوم)کلین ــش پیش ــرای گزین ــردم ب ــی م ــارۀ ناتوان ــری درب ــی و نتیجه گی ــۀ قرآن 8 آی

1425ق، ج1: 491(.

4-10. بهره گیری از سنت

اســتوار ســاختن اســتدالل و برهــان بــر ســّنت معصومیــن، یکــی از ســنجه های حقیقــت بنیانــی 
کالم اســت. بهره گیــری از ایــن روش، بــرای پرسشــگرانی باورمنــد بــه آیین اســالم بســیار تاثیرگذار 

است.

4-10-1. استناد به سنت نبوی

از آنجــا کــه در امــور دینــی، پیامبــر اســالمn مرجعــی بنیــادی شــمرده می شــود، آگاهــی از 
گفتــار، رفتــار و تاییــدات ایشــان بــر امــری، راهنمــای کشــف آموزه هــای دیــن خواهــد بــود. شــیخ 
ــته و  ــی دانس ــنت قطع ــا س ــت آن ب ــتواری کالم را مطابق ــنجه های اس ــی از س ــز یک ــی نی طوس
ــز  ــا، ج1: 145(. امامــان نی ــث می داند)طوســی، بی ت ــا آن را نشــانگر نادرســتی حدی مخالفــت ب
بــرای ایجــاد مقبولیــت، ســخن خویــش را بــه ســنت نبوی مســتند می ســاختند. بــرای نمونــه، امام 
رضــاg علــت ایجــاد شــبهۀ عــروج امــام حســینg و کشــته شــدن حنظله بن اســعد شــامی در 
کربــال بــه دلیــل تشــبیه بــه ایشــان را، تکذیــب فرمایش هــای نبــوی دربــارۀ شــهادت امــام حســین 
می داند )ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 203(. ایشــان بــه دلیــل تفســیر نادرســت شــبهه گران از آیــۀ 
ــُه ِلْلکاِفِریــَن َعَلــی اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیاًل«)نســاء، 141(، پاســخ خود را بر ســنت پیامبر »و َلــْن َیْجَعــَل اللَّ
n و فرمایش هــای ایشــان دربــارۀ شــهادت حتمــی امــام حســین g اســتوار ســاخت. اســتناد 
بــه فرمایــش نبــوی در زدودن شــبهۀ گســترۀ مقــام امامان)ابــن بابویــه،1378ق، ج2: 200( و نیــز 
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ــه « )ابــن بابویــه،  ــُه َیْنُظــُر ِبُنــوِر اللَّ ُقــوا ِفَراَســَة اْلُمْؤِمــِن َفِإنَّ استوارســازی ســخن بــر روایــت نبــوی »اتَّ
1403ق: 350( بــرای زدودن شــبهۀ چگونگــی آگاهــی امامــان از امــور پوشــیده، نمونه هایــی از 

پاســخ های امــام هشــتم g در مقابــل مخاطبــان مســلمان بــود.

افــزون بــر ایــن، ایشــان دربــارۀ رخ نمــودن پدیدۀ وضــع و جعــل در روایات هشــدارهایی داشــتند. 
ــن  ــل ای ــته و دلی ــان دانس ــاختۀ غالی ــبیه را برس ــر و تش ــگارۀ جب ــر ان ــار داّل ب ــه، اخب ــرای نمون ب
رفتــار را نشــناختن اســتوار بزرگــی پــروردگار بــر اســاس فرمایش هــای پیامبــر اســالم n، بیــان 

.)263 ج96:  کرده اند)مجلســی، 1403ق، 

4-10-2. استناد به فرمایش امامان قبلی

امــام رضــا g بــه همــراه داشــتن میــراث ویــژۀ امامــان پیشــین را نشــانه ای در زدودن شــبهات 
ــارۀ یافتــن امــام بعــدی در میــان فرزنــدان امــام قبلــی می داند)کّشــی، 1363ق، ج2:  افــراد درب
725(. همچنیــن تکذیــب اهــل بیــت را تکذیــب پــروردگار و پیامبــر اســالمn و ســخن ایشــان را 
ســخن خداونــد و پیامبــرش می داند)احمــدی میانجــی، 1426ق، ج5: 53(. از ایــن رو، در تبیین 
آموزه هــای شــیعی و پاســخ بــه گره هــای فکــری افــراد بارهــا به ســنت امامان پیشــین اســتناد کرده 
اســت. بــرای نمونــه، حضــرت در پاســخ بــه ســوال احمدبــن محمــد بزنطــی دربــارۀ جــواز برگــزاری 
مراســم ســوگواری بــرای امــام کاظــم g بــه ســبب انــگارۀ حیــات و غیبــت ایشــان و نیــز شــبهات 
مربــوط بــه امامــت امــام هشــتم، بــه فرمایشــی از امــام باقــر g دربــارۀ ویژگــی شــیعیان حقیقــی 
ــی،  ــت است)مجلس ــل بی ــی اه ــت همگ ــه امام ــدی ب ــا، باورمن ــی از آن ه ــه یک ــد ک ــاره می کن اش
1403ق، ج49: 264(. همچنیــن در پاســخ بــه شــبهۀ کمتــر بــودن شــیعیان در مقابــل عاّمــه در 
نامــۀ محمــد بــن احمــد بزنطــی، بــا اســتناد بــه ســخنی از امــام باقــر g علــت ایــن امــر را نبــود 
توانایــی کافــی همــۀ مــردم در فهــم آموزه هــای امامــت و ارادۀ الهــی بــر ایــن امــر می داند)احمــدی 
میانجــی، 1426ق، ج5: 52(. تبییــن فقــرۀ ابتدایــی حدیــث شــریف سلســله الذهب)ابــن بابویه، 
1378ق، ج2: 135( در محیــط ســنی نشــین نیشــابوِر آن روزگار، نمونــه ای از اســتناد بــه فرمایش 
معصومــان پیشــین اســت. فــراز »أنــا مــن شــروطها...« در ایــن حدیــث، در پاســخ بــه شــبهه ذهنی 
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مردمــان آن ســامان دربــارۀ وجــوب پذیــرش والیــت آن حضرت برای پیــروی از مکتب توحید اســت. 
به کارگیــری فرمایــش امــام صــادق g در پاســخ بــه شــبهات مربــوط بــه نشــانه های جانشــین هــر 
امام)مجلســی، 1403، ج27: 288( و نفــی انتســاب انــگارۀ بندگــی کــردن مــردم بــرای اهــل بیت 
 g بــه امامــان گذشــته)کلینی، 1425ق، ج1: 459( نمونه هایــی از اســتواری ســخن امــام رضــا
بــر فرمایــش امامــان پیشــین در پاســخ بــه شــبهات اســت. اســتناد بــه فرمایــِش علــوِی »َیْهِلــُك ِفیَّ 
ــا َلَنْبَرأ«)عروســی، 1415ق، ج1: 692( در  اْثَنــاِن َو اَل َذْنــَب ِلــی ُمِحــٌب  ُمْفــِرٌط َو ُمْبِغــٌض ُمْفــِرٌط َو ِإنَّ
اثبــات بیــزاری امامــان از گزافه گویــی برخــی پیروان)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 201( نمونــه ای 

دیگــر از کاربســت ایــن روش اســت.

4-11.  استناد به تاریخ

ــا  ــا ب ــی آن ه ــردن هماهنگ ــدار ک ــی، پدی ــای دین ــنجی گزاره ه ــنجه های اعتبارس ــی از س  یک
ــور،  ــن منظ ــاندن وقت)اب ــای شناس ــه معن ــت ب ــخ در لغ ــت. تاری ــی اس ــخ قطع ــای تاری رویداده
1414ق، ج3: 4( و در اصطــالح بــه معنــای آشــنایی بــا اوضــاع و احــوال جهــان بــه همــراه آگاهــی 
از زمــان وقــوع رخدادهــا و موضــوع آن احــوال گذشــتگان اســت. داده هــای تاریخــی خــود بایــد 
از آزمــون نقــد تاریخــی ســرافراز بیــرون آیــد تــا ســزاوار معیــار قــرار گرفتــن بــرای ســنجش حدیــث 
باشــد. امــام در پاســخ بــه شــبهه گری عملــی یکــی از وکیــالن امــام کاظــم g در مصــر بــه نــام 
عثمــان بــن عیســی رّواســی بــا موضوع شــهید نشــدن امام موســی کاظم g، به بررســی ســخنان 
مــردم عــراق و شــواهد تاریخــی و اجتماعــی دربــاره شــهادت پدرشــان اســتناد فرمودند)مجلســی، 
1403ق، ج48: 253(. نیــز شــبهۀ داوود بــن قاســم دربــارۀ هم نشــینی بــا بســتگان منحــرف از 
تشــیع، بــا تشــبیه ایــن موضــوع بــه ماجــرای تاریخــی نــزول عــذاب بــر یکــی از پیــروان راســتین 
ــد)کلینی،  ــه ش ــخ گفت ــش، پاس ــدر گمراه ــا پ ــینی ب ــۀ هم نش ــی g در هنگام ــرت موس حض
1425ق، ج2: 375(. همچنیــن پاســخ شــبهات یهودیــان دربــارۀ نبــوت حضــرت عیســیg و 
پیامبــران پــس از او را مســتند بــه گزاره هــای تاریخــی داّل بــر رخ نمــودن اعجــاز بــه دســت ایشــان 

ــی، 1403ق، ج2: 203(. ــود) طبرس نم
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 نتیجه گیری

پاســخگویی بــه شــبهات، نیازمنــد آگاهــی از بایســته ها و روش هــای اخالقــی و علمــی  اســت.  از 
آنجــا کــه در عصــر امــام رضــا g شــبهات گوناگونــی بــر اســالم و تشــیع وارد بــود، مطالعــۀ ســیرۀ 
امــام هشــتم شــیعیان در شــناخت ایــن روش هــا بســیار مؤثــر خواهــد بــود. از ســیرۀ رضــوی چنین 
ــه گونه هــای مختلــف شــبهه و نیــز شــبهه گران مذاهــب و  ــد کــه امــام در پاســخگویی ب ــر می آی ب
مکاتــب گوناگــون، روش هــای ویــژه ای را  پــی می گرفتنــد. چــرا کــه مــواد دســتگاه شبهه ســازی و 
اســتدالل بــرای تقریــر آن در همــه شــبهات یکســان نیســت. به همیــن دلیل، رویکــرد امــام g در 
پاســخگویی بــه شــبهاتی بــا مــادۀ اولیــۀ نقلی، متفــاوت از پاســخ های متناســب بــا شــبهات برآمده 
ــتدالل،  ــادۀ اس ــای م ــه الزمه ه ــه ب ــد توج ــواردی مانن ــود. م ــداد می ش ــی قلم ــۀ عقل ــواد اولی از م
بهره گیــری از برهــان، ابطــال قیــاس، محسوس ســازی معقــوالت در حــوزۀ شــبهات برآمــده از مواد 
ــای  ــخ و آموزه ه ــنت، تاری ــرآن، س ــری  از ق ــون بهره گی ــواردی چ ــت. م ــی اس ــل ارزیاب ــی قاب عقالن
تحریــف نشــده عهدیــن در پاســخ بــه شــبهات برآمــده از گزاره هــای نقلــی متناســب می نمایــد. 
همچنیــن امــام رضــا g بــه روش هــای شــبهه افکنی ماننــد تحریــف عقایــد، کج فهمــی، نقــل 
ــخ  ــرای پاس ــته و ب ــه داش ــی، توج ــی و مذهب ــای سیاس ــات و انگیزه ه ــواع مغالط ــص، ان ــول ناق ق
ــبهه گران  ــتدالل ش ــتن اس ــم شکس ــرای دره ــب ب ــردی متناس ــا رویک ــن روش ه ــدام از ای ــه هرک ب
ــه  ــی شــناختی، توجــه ب پیــش گرفتنــد. تبییــن کامــل و تفســیر گزاره هــای نقلــی، رد حصرگرای
خاســتگاه های ایجــاد شــبهه و انگیزه هــای شــبهه گری و نیــز اســتناد بــه انگاره هــای مــورد 
قبــول مخاطــب، مــواردی اســت کــه بــه جنبــۀ روشــی پاســخ بــه شــبهات توجــه دارد. مجموعــۀ 
ایــن روش هــا در 11 رده اصلــی ســامان دهی شــده کــه در پــاره ای از مــوارد، بــر ترکیبــی از براهیــن 
عقلــی و نقلــی اســتوار اســت. افــزون بــر اســتفاده از دالیــل عقلــی و نقلــی، امــامg بــا توجــه بــه 
علــم غیــب خویــش در پــاره ای شــبهات مکنــون در ضمیــر افــراد، ســعی در بیــدار ســاختن فطــرت 

ــتند. ــبهه گر داش ش
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ـ  خندان، علی اصغر. )1384(. مغالطات. قم: بوستان کتاب.
ـ  دمیری، محمد بن موسی. )1424ق(. حیاه الحیوان الكبری. بیروت: دارالكتب العلمیه.

ـ  الدمینی، مسفر عزم الله. )1984(. مقاییس نقد متون السنه. ریاض: بی نا.
ـ  زمزمی، یحیی. )1414ق(. الحوار آدابه و ضوابطه فی ضوء الكتاب و السنه. مكه: دارالتربیه والتراث.

ـ  سبحانی تبریزی، جعفر. )1423ق(. تهذیب االصول. تقریر ابحاث امام خمینی. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.
ـ  شحود، علی بن نایف. )1429ق(. الخالصه فی اصول الحوار و ادب االختالف. بی جا. بی نا.

ـ  صالح، صبحی. )1386(.  نهج البالغه. تهران، راه علم.
ـ  صنعانی، عبد الرزاق بن همام. )1403ق(. المصّنف. بیروت: المكتب اإلسالمی.

ـ  طبرسی، فضل بن حسن. )1403ق(. االحتجاج علی اهل اللجاج. مشهد: نشر مرتضی.
ـ  طوسی، محمد بن حسن. )بی تا(.  العده فی اصول الفقه. اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه.

ـ  عارفی شیرداغی، محمد اسحاق. )1398(. روش شناسی معارف دینی. مشهد: دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
ـ عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه. )1415ق(. تفسیر نور الثقلین. قم: اسماعیلیان.

ـ  علوی، سهراب. )1379(. امام رضاg در رزمگاه ادیان. قم: مسجد مقدس جمكران.
ـ  عّیاشی، محمد بن مسعود. )1380ق(. تفسیر العیاشی. تهران: المطبعه العلمیه.
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ـ  فرامرز قراملكی، احد. )1385(. منطق 2. تهران: دانشگاه پیام نور.
ـ  فراهیدی، خلیل بن احمد. )1409ق(. کتاب العین. قم: هجرت.

ـ  کتاب مقّدس )عهد عتیق و عهد جدید(. ترجمه فاضلخان همدانی. ویلیام گلن. تهران: اساطیر.
ـ  کّشی، محمد بن عمر. )1363ق(. اختیار معرفه الرجال. قم: آل البیت.

ـ  کلینی، محمد بن یعقوب. )1425ق(. الكافی. قم: دارالحدیث.
ـ  الهیجی، عبدالرزاق. )1393(. گوهر مراد. قربانی، زین العابدین، سایه.

ـ  مجلسی، محمد باقر. )1403ق(. بحار األنوار. چاپ دوم. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
ـ  محمدرضایی، محمد. )1383(. الهیات فلسفی. قم: بوستان کتاب.

ـ  مفید، محمد بن محمد. )1413ق(. االرشاد فی معرفه حجج الله علی العباد. قم: مؤسسه آل البیت.
ـ  میناگر، غالمرضا. )1398(. روش شناسی صدر المتألهین.  قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

ـ  نجاشی، احمدبن علی. )1373(. رجال النجاشی. قم: موسسه النشر االسالمی.


