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چکیده
پاســخگویی بــه شــبهات نیازمنــد دانســتن و بـهکار بــردن مهارتهایــی اســت کــه بخشــی از آنهــا بــه
توانمندیهــای علمــی نامبــردار اســت .ایــن نوشــتار کــه بــه گونــه تحليلــی توصيفــی و بــا بهــره از منابــع
إســنادی ســامان یافتــه ،در پــی یافتــن روشهــای علمــی پاســخگویی بــه شــبهات در ســیرۀ رضــوی
اســت .بــا دقــت در ســیرۀ امــام هشــتم شــیعیان میتــوان دریافــت کــه ایــن توانمندیهــا بــه شــکلی
روشــمند بــه دو دســتۀ عقلــی و نقلــی تقســیم شــده اســت .بنــا بــر یافتههــای ایــن نوشــتار ،برخــی از
روشهایــی کــه امــام رضــا  gدر پاســخگویی بــه شــبهات از آنهــا بهــره میگرفتنــد عبــارت اســت از:
اســتناد بــه قــرآن مجیــد و ســنت نبــوی ،توجــه بــه خاســتگاهها و علتهــای ایجــاد شــبهه ،بهرهمنــدی
ُ
از برهانهــای معقولیــت ،خلــف و َســبر و تقســیم ،توســعه روششــناختی ،ابطــال الزمههــای نادرســت
شــبهه ،اســتناد بــه انگارههــای مــورد قبــول مخاطــب ،محسوسســازی معقــوالت ،تبییــن صحیــح
مفاهیــم و انگارههــای شــبهه و بهرهگیــری از تاریــخ صحیــح.
کلیدواژهها :شبهه ،پاسخگویی ،روششناسی ،دلیل علمی  ،سیرۀ رضوی.

 .1دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمى رضوىh.kharaghani@gmail.com :
 .2کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضوی (نویسندۀ مسئول)mohaghegh.gr@gmail.com :
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 .1مقدمه
ُ
ُ
«شــبهه» بــر وزن فعلــه برآمــده از مــاده «ش ب ه» بــه معانــی اختــاط ،التبــاس ،ابهــام ،آمیختــه
شــدن حــق بــا باطــلْ ،
حقماننــد و چیــزی کــه درســت آن از نادرســت آن شــناخته نمیشــود،
آمــده اســت(فراهیدی1409 ،ق ،ج404 :3؛ ابــن فــارس1404 ،ق ،ج243 :3؛ صالــح:1386 ،
 .)81بــر ایــن اســاس ،هــر انــگارۀ اســتداللگونهای کــه یکــی از باورهــای اعتقــادی ،عملــی و
آموزههــای دینــی را بــه چالــش میکشــد یــا ســبب کژتابــی در شــناخت درســت آنهــا میشــود،
ُ
شــبهه نــام دارد .ایــن انگاره(گــزاره) اســتداللی کامــا منطقــی نیســت؛ بلکــه ِشبهاســتدالل
اســت کــه منطقــی مینمایــد 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
اســتداللهای نادرســت ،درصــدد ایجــاد چالــش و خطــا در منظومــۀ معرفتــی انســان اســت.
پاســخگویی بــه شــبهات نیازمنــد کاربســت بایســتهها و قواعــد عمومــی ،گفتــاری ،شــخصی و
علمــی اســت(زمزمی1414 ،ق .)117 :از آنجــا کــه پاســخگویی بــه شــبهات بر اســتنباط ،اســتوار
اســت ،بــار اصلــی آن را عقــل بــه دوش میکشــد؛ امــا منابــع ایــن اســتنباط ،بــا توجــه بــه مبانــی
مــورد قبــول مخاطــب ،عقلــی ،نقلــیّ ،
حســی ،فطــری و حتــی شــهودی میتوانــد باشــد؛ چراکــه
همــۀ ایــن منابــع در دسـتیابی بــه شــناخت و آگاهــی و زدودن باور نادرســت نقشآفرین هســتند.
ســیرۀ معصومیــن در مقابلــه بــا شــبهات بــر ســه بنمایــه اســتوار اســت :پاســداری از آموزههــای
دینــی و مذهبــی و تــاش بــرای دفــع شــبهات احتمالــی از منظومۀ معرفتی ،شناســایی شــبهات و
ریشـههای آن و نیــز کوشــش بــرای زدودن شــبهات.
در عصــر خالفــت عباســیان ،زمینــۀ انتقــال و انتشــار منظومــۀ معرفتــی یونانیــان ،هندیــان،
زردتشــتیان ،اهــل کتــاب و نیــز رواج اندیشــۀ اعتــزال در پهنــۀ حکومــت اســامی پررنــگ
گردید(دمیــری1424 ،ق ،ج272 :1؛ علــوی .)30-18 :1379 ،همیــن امــر ،زمینــۀ گفتوگــو
میــان دانشــوران ادیــان و مذاهــب را فراهــم آورد .در عصــر حیــات امــام رضــا  ،gایــن گفتوگوهــا
بــا بیــان شــبهاتی از ســوی گروههــا و مســلمانان فرقههــای گوناگــون همــراه بــود .امــام رضــا g
بــا بهرهگیــری از تمــام ویژگیهــای یــک پاســخگوی توانمنــد ،ماننــد شــناخت صحیــح آموزههــای
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401
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دیــن و مذهــب ،چیرگــی بــر محتوای شــبهه ،آشــنایی با روشهــای رفتــاری و گفتاری پاســخگویی
و نیــز مهــارت مناظــره و گفتوگــو بــه پاســخگویی شــبهات اهتمــام ویــژه داشــتند .پاســخگویی بــه
شــبهات توســط امــام رضــا  gدر قالــب مناظــره و شــیوههای 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 پاس ـخهای امــام رضــا  gنیازمنــد مطالعــه ،تحلیــل و توصیــف ســیرۀ
آن حضــرت در احادیــث موجــود اســت .ایــن نوشــتار در زمــرۀ تاریــخ روششناســی و در حــوزۀ
معرفتهــای نویــن علــم کالم قــرار گرفتــه کــه بــر شــناخت منظومــۀ معرفتی یــک فرد(امام هشــتم
شــیعیان) در مقــام نماینــدۀ یــک جریان(مذهــب شــیعه) اســتوار اســت.

 .2پیشینه پژوهش
نوشــتههای فراوانــی دربــارۀ بایســتههای اخالقــی و عمومــی مناظــره و جــدل ســامان یافتــه
اســت .برخــی نوشــتهها ماننــد «ادب الحــوار فــی االســام» محمــد ســید طنطــاوی(1997م)
و «الحــوار فــی القــرآن الکریــم» محمــد حســین فضــل اللــه (1417ق) ،بخشهایــی را بــه انــواع
گفتوگوهــای مبتنــی بــر پرسشــگری در قــرآن و ســنت نبــوی اختصــاص دادهانــد کــه جنبــۀ
تفســیری آنهــا پررنــگ اســت .کتابهــای دیگــری ماننــد «الحــوار ،آدابــه و ضوابطــه فــی ضــوء
الکتــاب و الســنة» نگاشــته یحیــی زمزمــی (1414ق)« ،آداب الحــوار و قواعــد االختالف»بــه
کوشــش عمــر عبداللــه کامــل (بیتــا) و «الحــوار ،آداب و اخــاق و ثقافــۀ ّ
األمــه» بــه قلــم محمــد
فنخــور عبدلــی(1435ق) ،فصلــی مســتقل دربــارۀ آداب علمــی پاســخگویی بــه شــبهات
گشــودهاند؛ امــا تنهــا بــه مــواردی چــون دارا بــودن دانــش کافــی ،شــروع از نقــاط مشــترک،
اســتقامت در اندیشــه و بیــان آشــکار پاســخ ،پرداختهاند(زمزمــی1414 ،ق .)411-277 :نیــک
روشــن اســت ایــن مــوارد در ردۀ روششناســی دانــش محــور پاســخگویی به شــبهات نیســت ،بلکه
تنهــا از آداب ایــن امــر شــمرده میشــود .مقــاالت «روش مناظــره و احتجاجــات امامــان شــیعه» بــه
قلــم اســتاد شــهابی( )1347و «روش مناظــره علمــی در ســیرۀ امامــان معصــوم ،مطالعــۀ مــوردی
مناظــرات امــام رضــا  »gبــه کوشــش هاشــمی اردکانــی و میــر شــاه جعفــری( )1387نیــز تنهــا
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در گزارشهــای مربــوط بــه مناظــرات امــام هشــتم قابــل ارزیابــی اســت.
بــا ایــن همــه ،بایســتهها و اســلوب علمــی پاســخگویی بــه شــبهات کمتــر مــورد توجه دانشــوران
قــرار گرفتــه اســت .همســانانگاری میــان مناظــره و شــبههپژوهی یکــی از دالیــل احتمالــی نبــود
نوشــتارهای مســتقل در ایــن زمینــه اســت .کتابهایــی چــون «روششناســی علــم کالم ،اصــول
اســتنباط و دفــاع در عقایــد» بــه کوشــش رضــا برنجــکار( )1398و «روششناســی پاســخگویی بــه
پرس ـشهای اعتقــادی» بــه قلــم محســن عباســی( ،)1397بخشهــای محــدودی از پژوهــش
خــود را بــه بیــان برخــی بایســتههای علمــی پاســخ بــه شــبهات اختصــاص دادهانــد.

 .3اهمیت پاسخگویی به شبهات از دیدگاه امام رضاg
در ســیره پیامبــر  nو اهــل بیــت گرامــی ایشــان در مقابلــه بــا شــبهات ،بــه روش شناســایی
ریشـههای ایجــاد شــبهه ،دفــع خطــر شــبهات از جامعــه و در نهایــت كوشــش در رفــع این شــبهات
توجــه شــده اســت .امــام رضــا  ،gارجــاع ســواالت و شــبهات بــه اهــل بیــت  bرا وظیفــۀ مــردم
میدانند(عیاشــی1380 ،ق ،ج )261 :2و نیــز در نامــهای بــه عبــد اللــه بــن جنــدب ،یکــی از
وظایــف امامــان اهــل بیــت را پاســخ بــه شــبهات مــردم و زدودن ســردرگمیهای اعتقــادی و عملــی
ایشــان ذکــر میکنند(مجلســی1403 ،ق ،ج .)297 :23ایشــان بهتریــن توشــۀ قیامــت بــرای
شــیعیان را ،راهنمایــی فــرد گرفتــار بــه پندارهــای گمراهکننــده و نجــات فکــر و عقیــده او از چنگال
دشــمنان عقیدتــی میدانند(طبرســی1403 ،ق ،ج .)440 :2مهمتــر بــودن آســیب شــبههگران
مدعــی پیــروی اهــل بیــت از خطــر فتنــه ّ
دجال(حــر عاملــی1409 ،ق،ج )179 :16نمونـهای از
ســفارشهای امــام هشــتم gدر شــناخت کانونهــای ایجــاد شــبهات ارزیابــی میشــود .امــام
در پاســخگویی بــه شــبهات و پرسـشها بــه شــکل شــفاهی و مکتــوب توجــه ویــژهای داشــتند .بــه
گونـهای کــه بنــا بــر گزارشــی 200 ،نامــه از حضــرت در پاســخ بــه انــواع ســواالت و شــبهات دربــارۀ
توحیــد ،نبــوت ،امامــت ،فقــه ،دعــا ،فرقههــای زمانــه و امــور سیاســی ب ه جــا مانده اســت(احمدی
میانجــی1426 ،ق ،ج .)10 :5از آن میــان 73 ،روایــت بــرای اثبــات امامــت امــام علــی  gبــه
چشــم میخــورد .اســتقبال امــام از مناظــره و گفتوگــو در مجالــس علمی(مجلســی1403 ،ق،
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ج )300 :10یکــی دیگــر از راههــای زدودن شــبهات توســط امــام رضــا  gشــمرده میشــود.

 .4روشهای علمی پاسخگویی به شبهات در سیرۀ رضوی
برهــان علمــی تنهــا در صورتــی دلهــا و جانهــا را میربایــد کــه بــه نیکوتریــن روش بازگــو
شــود(نحل .)125 ،امــام رضــا  gبــرای پاســخگویی بــه شــبهات ا ز قالبهــای گفتوگــو،
ســخنرانی ،مناظــره ،نامهنــگاری و بیــان آموزههــای اســامی بهــره میبردنــد و نیــز بــا اســتفاده
از کنشهــا و واکنشهــای ویــژه ،گرههــای فکــری را میگشــودند .روشهــای پاســخگویی
حضــرت ،پیونــدی از رفتــار و گفتــار بــود .در یــک دســتهبندی کلــی ،روشهای علمی پاســخگویی
بــه شــبهات ،بــه دو ردۀ نقلــی و عقلــی تقســیم میشــود؛ امــا از آنجــا کــه پــارهای از ایــن روشهــا
ن نپرداختیــم.
اشــتراکاتی دارد ،در ایــن نوشــتار بــه تقســیم آ 
براهیــن نقلــی ،مجموعــهای از گزارههــای دینــی اســت کــه در مقابــل مخاطبــان معتقــد بــه
کتابهــای آســمانی و ســنت پیامبــران بــه کار م ـیرود .ایــن براهیــن در دو دســتۀ دروندینــی و
بروندینــی ،مــورد قبــول شــبههگر و پاســخگو بــوده و استوارســازی ســخن بــر آنهــا امتیــازی برای
هــر دو ســوی گفتوگــو شــمرده میشــود .مهمتریــن برهــان دروندینــی نقلــی ،بــر بهرهگیــری
از قــرآن و حدیــث اســتوار اســت .اســتفاده از گزارههــای کتــب مقــدس ســایر ادیــان نیــز در زمــرۀ
براهیــن بروندینــی نقلــی جــای میگیــرد .گزارشهــای خطاناپذیــر تاریخــی نیــز در رتبــۀ بعــدی
قــرار میگیــرد.
براهیــن عقلــی قابــل اســتفاده در پاســخگویی نیــز مجموعــهای از شــناختها و ادراکهــای
زیربنایــی اســت کــه بــه مــدد قــدرت نفــس ناطقــۀ آدمــی شــکل میگیــرد .بدیهــی بــودن عقــل
پیراســته از اوهــام تــا بــدان پایــه اســت کــه دســتاورد حاصــل از ایــن ســنجه ،غیرقابــل خدشــه
خواهــد بــود .روش عقلــی بــه عنــوان یکــی از روشهــای کســب شــناخت ،در تمامــی شــاخههای
علــوم اســامی 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 میشــود(عارفی .)127 :1398 ،آیــات
قــرآن نیــز حوزههــای کارکــرد عقــل را از اثبــات براهیــن وجــود خــدا و معــاد گرفتــه تــا داوری عقــل
بــر کنشهــای نیــک و نقــش آن در تشــویق بــه ارزشهــای اخالقــی و نیــز تبییــن علــت برخــی از
آموزههــا گســترانده اســت .اهمیــت کارکــرد عقــل در آموزههــای نقلــی تــا بدانجاســت کــه صحــت
و اعتبــار آنهــا از طریــق ســنجههای عقلــی و حکــم عقــل بــه پذیــرش منقــوالت معتبــر ،محقــق
ّ
خواهــد شــد .بــر اســاس فرمایــش امــام رضــا  gبــه ابــن ســکیت ،عقــل تنهــا معیــار تشــخیص
حــق از باطــل اســت(کلینی1425،ق ،ج )56 :1و اگــر ایــن ســنجۀ حجتآفریــن 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 هشــتم gهمــان روش«عقلگرایــی اعتدالــی» اســت
کــه اســتدالل و ژرفاندیشــی در آموزههــایدینــی را ســرلوحۀ خــود قــرار داده؛ امــا عقــل را تنها راه
شــناخت نمیداند(عارفــی.)439 :1398 ،
 .1-4توجه به خاستگاه ،علتها و انگیزههای ایجاد شبهات
ریشـهیابی ایجــاد شــبهات ،شخصیتشناســی شــبههگر در شــبهاتی کــه مصــدر معلومــی دارند
و جریانشناســی شــبههگری ،نقــش فراوانــی در فهــم دقیــق شــبهه و آمادهســازی پاســخ بــرای آن
و حتــی در اقنــاع دیگــر مخاطبــان بــرای پرهیــز از ایــن جریانهــا در موضوعات همســان دارد.
از دیــدگاه امــام رضــا  ،gبرخــی از علتهــا و انگیزههــای ایجــاد شــبهات بــه ایــن قــرار اســت:
تأویــل نادرســت آیــات و آموزههــای اســامی ،پرسشــگری بیهــوده ،مراجعــه نکــردن به امامــان اهل
بیــت و دانشــوران آگاه ،دانــش ناکافــی ،لجاجــت در اثبــات دیدگاههــای شــخصی ،ناخشــنودی از
نادرســت بــودن بــاور خــود ،نشــناختن حقیقــت و غایــات موضــوع ،پایبنــد نبــودن بــه آموزههــای
امامــان پیشــین ،دنیاطلبــی و جســتوجوی کافــی نداشتن(عیاشــی1380 ،ق ،ج260 :1؛
مجلســى1403 ،ق ،ج.)297 :23
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امــام  gدلیــل شــبههگری برخــی وکیــان امــام کاظــم  gماننــد ابــن السـ ّـراج ،ابن ابــی حمزه
ّ
ّ
و ابــن المکاری(کشــی1363 ،ق ،ج )754 :2در مســئلۀ امامــت حضــرت را ،انتســاب بــه گروههــای
واقفــی و عــدم تســلیم وجوهــات و اموال ســازمان وکالت به امام بعــدی میداند(حمیــری1413،ق:
 .)348امــام بدیــن طریــق خاســتگاه شــبهات ایشــان را بــر افــراد حقیقتجویــی ماننــد علــی
بــن محمــد بزنطــی آشــکار میســازد تــا بــا شــناخت انگیزههــای شــبههگری ،غیرعلمــی بــودن
ســخن آنهــا را ثابــت کنــد .همچنیــن یونــس بــن بهمــن ،مدعــی وجــود شــبههای در میــان
شــیعیان دربــارۀ وجــود جوهــر الهــی در آدمــی بــود کــه امــام  gایــن شــبهه را منتســب بــه شــیعه
نمیدانست(مجلســى1403 ،ق ،ج)292 :3؛ چراکــه یونــس بــن بهمــن یکــی از غالیــان حدیــث
ّ
ســاز کوفــه بود(حلــی .)527 :1342 ،عــاوه بــر ایــن ،در پاســخ یونــس بــن عبد الرحمــن در همین
شــبهه ،خاســتگاه ایجــاد آن را زندیقــان دانسته(مجلســى 1403 ،ق ،ج )292 :3و بــا ایــن گفتــار،
شــیعیان بزرگــی چــون یونــس را از واگویــی ایــن شــبهات بازداشــتند.
آشــکار ســاختن وابســتگیهای انحرافــی ،یکــی از راههایــی بــود کــه امــام  gاز آن بــرای زدودن
شــبهات برآمــده از اندیشــه غالیــان بهــره میبــرد .بــرای نمونــه ،ایشــان در نام ـهای بــه یکــی از
غالیــان بــه نــام محمــد بــن فضیل(نجاشــی ،1365 ،ج )367 :2بــا تببیــن و تفســیر ویژگیهــای
نفــاق و منافقیــن در قــرآن ،ســایر مــردم را از انحرافــی بــودن انــگارۀ غلــو و ناپســند بــودن وابســتگی
بــه ایــن جریــان آگاه نمودند(عیاشــی1380،ق ،ج .)272 :1همچنیــن در انــدرزی بــه یحیــی بــن
مبــارک ،مجادلهگــران دربــارۀ ادامــۀ امامــت پــس از امــام کاظــم  gرا غیرمســلمانانی نامیــد کــه
ّ
بایــد از آنهــا دوری کرد(کشــی1363 ،ق ،ج .)762 :2امــام هشــتم شــیعیان ،در پاســخ بــه نامــۀ
احمــد بــن محمــد بزنطــی نیــز اجتنــاب افــراد از تــاش بــرای فهــم اســتوار و یافتــن پاس ـخهای
مناســب را یکــی از علتهــای ایجــاد شــبهات میداند(احمــدی میانجــی1426 ،ق ،ج.)52 :5
ّ
 .2-4رد حصرگرایی شناختی
محــدود کــردن شــناخت بــه مــوارد اســتدالل ،رویکــرد ،روش و منبعــی خــاص و نیــز غفلــت کردن
از ســایر روشهــای شــناخت را حصرگرایــی روششــناختی مینامیــم .نتیجــۀ ایــن روش ،ایجــاد
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شــبهات شــناختی خواهد بــود .نمونهای از نفــی انحصارگرایــی در روشهای شــناخت را در گزارش
محمــد بــن عبداللــه خراســانی میتــوان دیــد .در ایــن روایــت ،یکــی از دنیاگرایــان در پــی شــناخت
ـواس ظاهــری بــود کــه امــام رضــا  gبــا نفــی تــوان حـ ّ
کمیــت و کیفیــت پــروردگار از راه حـ ّ
ّ
ـواس
ظاهــری در شــناخت پــروردگار ،او را از ایــن روش بازداشــت و شــبهۀ او را برآمــده از محــدود کــردن
روشهــای معرفــت بــه روشهــای مـ ّ
ـادی دانست(طبرســی1403 ،ق ،ج .)376 :2ناتوانــی عقل در
گزینــش امــام معصــوم بــرای راهبــری دینــی و اجتماعــی مردمــان نیــز ،یکــی از اشــارتهای امــام
هشــتم  gبــرای اثبــات گزینــش امــام از ســوی پــروردگار قلمــداد میشــود کــه بــر گســترش منابع
شــناختی بــه مرزهــای وحــی الهــی اســتوار اســت(کلینی1425 ،ق ،ج.)490 :1
ّ
بنــا بــر گزارشهــای حدیثــی ،حســین بــن قیامــا کــه یکــی از ســران واقفیــه بود(حلــی،
 )445 :1342بــرای شــبههگری در امامــت حضــرت رضــا ،gفرزنــد نداشــتن او را بهانــه قــرار
م ـیداد .امــام  gدر پاســخ ،خبــر از عنایتشــدن فرزنــدی از ســوی پــروردگار در آینــدۀ نزدیــک
میداد(مفیــد1413 ،ق ،ج .)320 :1ایــن پاســخ یکــی از نمونههــای سســتی بنیــان شــبهه اســت
کــه بــر حصــر شــبهه در ظــرف زمــان داللــت دارد؛ ّامــا امــام  gبــا توجــه دادن بــه امتــداد داشــتن
زمــان و حتمــی بــودن فرزنــدآوری درآینــدۀ نزدیــک ،ایــن انحصارگرایــی را مــردود برشــمردند.
 .3-4بهرهگیری از برهان
«برهــان» مهارتــی در اســتدالل اســت کــه از طریــق ترکیــب مقدمــات یقینــی به نتیجـهای یقینی
میانجامد(فرامــرز قراملکــی .)148 :1385 ،امــام رضــا  gدر مقــام ابطــال شــبهات و زدودن
انگارههــای نادرســت از گونههــای مختلــف برهــان بهــره میگرفتنــد .برخــی از مهمتریــن ایــن
ّ
معقولیــت ،خلــف و َســبر و تقســیم.
براهیــن عبــارت اســت از :برهــان
 .1-3-4برهان معقولیت
ایــن برهــان بــرای اثبــات وجــود پــروردگار و معــاد موجــودات ،بــر گــزارهای از علــوم احتمــاالت
اســتوار اســت .بــر ایــن اســاس ،اعتقاد بــه وجــود خــدا و لــوازم آن از باور نداشــتن بــه آن ،عقالنیتر
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اســت(محمدرضایی)11 :1383 ،؛ چراکــه باور اول ،ســعادت جاودانه را در پــی دارد و خداناباوری،
زیانهــای 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 ،
 ،)70در روایــات اهــل بیــت نیــز میتــوان جست(مجلســی1403 ،ق ،ج .)87 :78امــام رضــا g
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(کلینی1425 ،ق ،ج.)194 :1
توجــه دادن امــام بــه دو نشــانۀ برتــری علــم معصــوم و اجابــت دعــای او بــرای زدودن شــبهۀ
نشــانههای امام(مجلســی1403 ،ق ،ج ،)134 :25گونـهای از دعــوت بــه بهرهگیــری از عقــل در
ً
شــناخت امــور اســت؛ چراکــه یقینــا امــام برگزیــده از ســوی خــدا بایــد دارای نشــانههایی باشــد.
معقولتریــن ایــن نشــانهها ،برتــری علمــی وی و کرامــات ویــژه اســت .یکــی از ایــن کرامــات
خــاص ،بــرآورده شــدن دعاهــای معصــوم اســت .امــام رضــا  gعقــل را مصــدری میدانــد کــه
بــرای یافتــن امــام معصــوم در پــی یافتــن ایــن دو ویژگــی اســت.
ُ
 .2-3-4برهان خلف
ً
اثبــات یــک حکــم بهوســیلۀ اســتخراج تناقضــی از نقیــض آن حکــم و احکامــی را کــه قبــا ثابت
ُ
شــده اســت «برهــان خلــف» مینامیــم .قــرآن کریــم بــرای اثبــات الهــی بــودن خــود بــا اســتناد
َّ َ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ
ً َ
ْ
ـد غ ْیـ ِـر اللـ ِـه ل َو َجـ ُـدوا فیـ ِـه اخ ِتالفــا كثیرا»(نســاء،
بــه آیــۀ «أفــا یتدبــرون القــرآن و لــو كان ِمــن ِعنـ ِ
َ
َّ
ٌ َّ
َ
 )82و نیــز یگانگــی پــروردگار در آیــۀ « َلـ ْـو َ
فیهمــا آ ِل َهــة ِإال اللـ ُـه لف َسـ َـدتا»(انبیاء )22 ،از ایــن
كان
ِ
روش بهــره جســته اســت .امــام رضــا gدر پاســخ شــبهه چگونگــی همگونــی صفــات پــرودگار
بــا ذات او ،الزمــۀ بــاور بــه تفــاوت میــان صفــات و ذات را حــادث بــودن ذات الهــی دانســته و
براســاس بطــان ایــن نتیجه ،نادرســتی انــگارۀ تفاوت را بــه اثبــات رساندند(مجلســی1403 ،ق،
ج.)221 :4
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 .3-3-4برهان َسبر و تقسیم
َ
«ســبر» در لغــت بــه معنــای بررســی و آزمایــش و «تقســیم» بــه معنــای بخشکــردن چیــزی آمــده
اســت(فراهیدی1409 ،ق ،ج251 :7؛ جوهــری1376 ،ق ،ج .)2010 :5منظــور 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
شــده اســت(ن.ک :انعــام .)144-143 ،بررســی تمامــی جوانــب یــک گــزاره ،راه گریــز را بــر
شــبههگر خواهــد بســت .اســتفاده از گونههــای مختلــف دســتهبندی 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
ّ
کند(عیاشــی ،1380 ،ج .)365 :1امــام هشــتم در پاســخ
بــدون تشــبیه او بــه اشــیا معرفــی می
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
نامــۀ یزیــد بــن معاویــه شــامی دربــارۀ حدیــث «ل َج ْبـ َـر َو ل تفویــض َبــل أ ْمـ ٌـر َب ْیـ َ
ـن ال ْم َر ْین(کلینــی،
ِ
1425ق ،ج )389 :1بــاور بــه جبــر را بــه معنــای بــاور بــه عــذاب بنــدگان بــا وجــود انجــام امــور
توســط خــدا دانســتند و نیــز اعتقــاد بــه تفویــض را واگــذار کــردن امــور مخلوقــات بــه امامــان
برشــمردند و بــا تبییــن نادرســتی هــر دو دیــدگاه ،تنهــا راه باقی مانــده را راهی میــان ایــن دو انگاره
معرفــی کردند(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج.)124 :1
 .4-4ابطال قیاس و تشبیه ناروا
قیــاس را ملحــق کــردن حکــم فــرع بــه حکــم اصــل ،بــه ســبب اشــتراک آنهــا در ریشــه
دانســتهاند(الدمینی .)427 :1984 ،اصولیــان شــیعه نیــز قیــاس را «اثبــات الحکــم فــی محــل
ّ
ّ
العلــة» دانســته و در عــدم ّ
حجیــت آن فــی الجملــه اختالفــی
آخرِلتلــک
العلــة ِلثبوتــه فــی محــل
ٍ
ّ
ندارند(ســبحانی1423 ،ق)84 :؛ گرچــه ّ
حجیــت قیــاس منصــوص العلــه و قیــاس اولویــت محــل
اختــاف اصولیــان امامــی اســت(همان) .امــام رضــا gمــردود بــودن قیــاس را به حدیث قدســی
ـن َشـ َّـب َهنی ب َخ ْلقــی َو َمــا َع َلــى دینــی َ
ـن َف َّسـ َـر ب َرْأیــه َك َلمــی َو َمــا َع َر َفنــی َمـ ْ
ـن بــی َمـ ْ
َ َ َ
ـن
ـ
م
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«مــا آمـ ِ
ِ
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ْاسـ َـت ْع َم َل ْالق َیـ َ
ـاس ِفــی َد ْی ِنی»(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج )116 :1مســتند ســاختند .نیــز در دعای
ِ

خویــش مســئلۀ تجســم خداونــد را برآمــده از قیــاس نادرســت ارزیابــی میفرمایند(همــان:

 .)117امــام هشــتم شــیعیان در پاســخ شــبههگری مأمــون دربــارۀ زیــد بــن علــی ،gرکــن
اساســی شــبهۀ وی یعنــی تشــبیه زیــد بــن موســی gبــا زیــد بــن علــی gرا بــه جهــت تفــاوت
انگیزههــا ،عــدم ادعــای امامــت توســط زیــد بــن علــی gو ناهمســانی رفتــار آن دو باطــل
دانست(طبرســی1403 ،ق ،ج .)249 :1همچنیــن در پاســخ شــبهۀ شــباهت علــی  gبــا
پــروردگار در بســیاری ویژگیهــا ،ایــن مقایســه را بــا توجــه بــه زندگــی روزمــرۀ امــام اول ،عبــادات
و کرنــش او در برابــر پــروردگار یکتــا و نیــز تفــاوت نداشــتن او بــا ســایر پدیدههــا در مخلــوق
ّ
الوهیــت همــه موجــودات دانســته
بــودن ،نــاروا قلمــداد کــرده و الزمــۀ ایــن تشــبیه را بــاور بــه
است(مجلســی1403 ،ق ،ج.)275 :25
 .5-4تبیین و تطبیق نمونه
شناســاندن نمونههــای بیرونــی و تطبیــق آن بــا مؤلفههــای شــناختی یــک گــزاره ،در زدودن
شــبهات برآمــده از آن گــزاره بســیار ســودبخش اســت .بــرای نمونــه ،حمــزه ّزیــات دربــارۀ
ـت نــام آنهــا بــه عنوان
چگونگــی تطبیــق انحــراف برخــی شــیعیان از مســیر امامــت بــا وجــود ثبـ ِ
شــیعه در کتــاب جامعــه دچــار شــبهه شــده بــود .امــام رضــا  gبــا بیــان ویژگیهــای واقفیــه،

آنهــا را نمونـهای از افــرادی دانســت کــه نامشــان بــه عنــوان شــیعه در کتــاب جامعــه ثبــت شــده
ّ
ولــی بعدهــا بــه دلیــل انحــراف فکــری از زمــرۀ شــیعیان خــارج گشتند(کشــی1363 ،ق ،ج:2
 .)763همچنیــن بخشــی از شــبههگری مأمــون دربــارۀ زیــد بــن علــی gکــه بــر تطبیــق او بــا
ّ
روایــات دال بــر ویژگیهــای پیشــوایان گمراهکننــده ،اســتوار بــود بــا روشــنگری امــام رضــا g
دربــارۀ نادرســتی ایــن تطابق ،آشــکار گردیــد .امــام ،در ادامه ،زیــد را نمونـهای از افــراد مذکور در
ُ
ُ
َّ َ َّ
َ
ـاد ِه ُهـ َـو ْاج َتباك ْم»(حــج )78 ،دانســتند(ابن بابویــه1378 ،ق،
جاهــدوا ِفــی اللـ ِـه حــق ِجهـ ِ
آیــۀ «و ِ
ج.)249 :1
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 .6-4تشبیه ،تمثیل و محسوسسازی معقوالت
بهرهگیــری از تشــبیه و تمثیــل بــرای نزدیــک ســاختن شــناخت گزارههــای پیچیــده بــه جهــان
پدیــدار ،از روشهــای پاســخگویی به شــبهات شــمرده میشــود .تصویرپــردازی و محســوس کردن
مطالــب عقلــی و نظــری بــرای مخاطبانــی کــه تــوان درک گزارههــای ژرف را ندارنــد ،مفیــد خواهد
بــود .تشــبیه رســتاخیز انســان به زایش هســتی در بهار در پاســخ شــبهه منکــران معاد(فاطــر)19 ،
نمونـهای از کاربســت ایــن روش در قــرآن اســت.
امــام  ،gشــبهۀ عمــران صابــی دربــارۀ دگرگونــی در توانایــی الهــی پــس از آفرینــش را بــا
تصویرســازی ذهنــی و تشــبیه بــه آتشــی کــه بــا وجــود گرمابخشــی ،تغییــر نمییابــد؛ پاســخ
گفتند(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج .)171 :1توجــه بــه وجود آفرینندهای بنیانگــذار از راه ژرفنگری
در ســاختمان بــدن انســان و جهان پیرامونی در پاســخ به شــبهۀ نبــود آفریدگار(کلینــی1425 ،ق،
ج )195 :1نمون ـهای از محسوسســازی معقــوالت در کالم رضــوی شــمرده میشــود .امــام رضــا
 gشــبهۀ مسـ ّـیب دربــارۀ مخفــی مانــدن هویتــش از نظــر ســندی بــن شــاهک در جریــان غســل
امــام کاظــم  gرا بــا تشــبیه خــود بــه حضــرت یوســف  gدر جریــان مالقــات بــا برادرانــش در
مصــر پاســخ گفت(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج)104 :1؛ چراکــه بــرادران او را نمیشــناختند ولــی
او آنهــا را میشــناخت .همچنیــن در مناظــره بــا بــزرگ یهودیــان ،شــباهت معجــزات پیامبرانــی
چــون عیســی  ،gیســع  gو حزقیــل  gبــه معجــزات حضــرت موســی  gرا دلیلــی بــر
ّ
حقانیــت در آییــن موســوی پاســخ
حقانیــت نبــوت آنهــا دانســت و از ایــن راه بــه شــبهۀ انحصــار
گفت(طبرســی1403 ،ق ،ج.)418 :2
 .7-4آگاهی دادن به بایسته ها و لوازم شبهه
یکــی دیگــر از روشهــای پاســخگویی بــه شــبهات نشــان دادن دوگانگــی و ناهمآوایــی در
مقدمــات یــا نتایــج گــزاره حــاوی شــبهه اســت .اثبــات ایــن ناهمخوانــی ،ســبب درهــم شکســتن
بنیانهــای شــبهه در هــمآوردی بــا عقــل میگــردد .آشــکار کــردن پیامدهــا و الزمههــای یــک
گــزاره ،در زدودن انگارههــای نادرســت در آن موضــوع نقشآفریــن خواهــد بــود .بــرای نمونــه،
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امــام رضــا  gدر مناظــره بــا ابومـ ّـره الزمــۀ بــاور بــه رؤیــت پــروردگار را محــدود کــردن او بــه زمــان و
مــکان دانست(مجلســی1403 ،ق ،ج )299 :3و از راه ابطــال الزمــۀ ایــن انــگاره ،ملــزوم آن را نیــز
باطــل کــرد.
در گــزارش شــیخ صــدوق از مناظــرۀ امــام رضــا  gبــا جاثلیــق آمــده کــه وی حضــرت عیســی
 gرا بــه دلیــل داشــتن معجزاتــی ماننــد شــفای بیمــاران و زنــده کــردن مــردگان ،شایســته مقــام
ّ
الوهیــت میدانســت .امــام هشــتم بــرای اثبــات بطــان ایــن انــگاره ،الزمــۀ ایــن بــاور را اعتقــاد
بــه ّ
الوهیــت پیامبرانــی چــون ابراهیــم ،gیســع gو حزقیــل gدانســت ،چراکــه آنهــا نیــز
معجزاتــی مشــابه حضــرت عیســی gداشــتند(ابن بابویــه1378 ،ق ،ج .)159 :1بدیــن 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 بهخاطــر وجــود روایاتــی جعلــی از اهــل بیــت را
باورمنــدی بــه تبلیــغ جبــر وتشــبیه از ســوی پیامبــر اســام دانســتند و از آنجا کــه چنین انــگارهای
قابــل انتســاب بــه پیامبــر نیســت ،پــس بــه اهــل بیــت نیــز نبایــد نســبت داد(طبرســی1403 ،ق،
ج .)417 :2همچنیــن بــا وجــود بیــان ایــن پاســخ نقضــی ،امــام  gعقیــدۀ صحیــح امامیــه در
اینبــاره را تبییــن فرمودنــد.
امــام رضــا  gبــرای درهــم شکســتن انــگارۀ تثلیــث در گفتوگــو بــا جاثلیــق ،الزمــۀ اعتقــاد بــه
الوهیــت مســیح  gرا انــکار نمــاز و روزۀ او و الزمــۀ بــاور بــه نمــاز و روزۀ وی را یگانگــی پــروردگار
دانســت(ابن بابویــه1378 ،ق ،ج .)158 :1امــام در مناظــره بــا یحیــی بــن ضحــاک ،بــر اســاس
َ َ ً
ُ ِّ
َ ُ َ
َ ْ
یع ُتـ ُـه َف ْل َتـ ًـة َف َمـ ْ
ـت َب َ
ـن
«ول ُیتکـ ْـم َو ل ْســت ِبخ ِیرکــم»«ِ ،إ َّن ِلــی شــیطانا ْیع َت ِر ِینــی» و «کانـ
عبارتهــای
َ َ ْ َ َ ُُْ
عــاد ِل ِمث ِلهــا فاقتلوه»(ابــن کثیــر ،بیتــا ،ج248 :5؛ صنعانــی1403 ،ق ،ج336 :11؛ بخــاری،
1407ق ،ج )2505 :6از دو خلیفــۀ اول ،الزمــۀ پذیــرش درســتی ایــن انگارههــا را اعتــراف بــه عدم
شایســتگی آن دو بــرای خالفــت دانســته و نیــز تکذیــب ایــن عبــارات را مــازم بــا دروغگــو بــودن
ایشــان و ســقوط عدالتشــان بیــان کردهانــد .نتیجــۀ هــر دو رویکــرد ،اســتحقاق نداشــتن ایشــان
بــرای خالفــت و اثبــات برتــری علــی  gبــر آنهاست(مجلســی1403 ،ق ،ج.)280 :49
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ّ
امــام gدر گفتوگــو بــا ابوقــره ،الزمــۀ باورمنــدی بــه آموزههــای حضــرت عیســی gرا
پذیــرش نبــوت پیامبــر اســام دانست(عروســی1415 ،ق ،ج )512 :5و از طریــق بــه کاربــردن
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  gبــه دلیــل شــهادت افــراد بهتــر از او یعنــی پیامبــر اســام و علــی (gابــن
بابویــه1378 ،ق ،ج )203 :2نیــز نمون ـهای از یادکــرد بایســتههای شــبهه اســت.
 .8-4استناد به انگارههای مورد قبول مخاطب
مــوارد مــورد قبــول مخاطــب ،معلوماتــی اســت کــه وی بــدون نیــاز بــه اســتدالل جدیــد ،آنهــا را
ً
بپذیــرد؛ گرچــه ایــن گونــه از پاســخگویی لزوما به معنــای پذیرش آن معلومات در ســپهر شــناختی
پاســخگو نیســت ،ولــی جــواب نقضــی بــرای خامــوش کــردن شــبههگر بهشــمار میآیــد .برخــی از
ّ
دانشــوران عامــه ،از ایــن روش بــا نامهــای «تنـ ّـزل در مقــام گفتوگــو» و «معلــق کــردن کالم» یــاد
کردهاند(الشــحود1429 ،ق .)28 :ایــن روش بــرای فــرو ریختن دســتگاه اســتداللی شبههســازان
بســیار مفیــد اســت .از دیگــر ســو ،پاسـخهای نقــض ،زمینــه را بــرای تبییــن آموزههــای صحیــح،
اســتوار میســازد .آغازیــدن کالم از قضایــای بدیهــی و وجدانــی و مبانــی مشــترک میــان دو ســوی
شــبهه ،زمینهســاز گفتوگــو و تبییــن اســتوار پاسـخهای ُمجیــب خواهــد بــود.
برخی گونههای این روش در مناظرات امام هشتم gاز این قرار است:
 .1-8-4استناد به جدل
یکــی از شــیوههای رایــج گفتوگوهــای شــناختی ،احتجــاج جدلــی اســت .در جــدل ،اصولی به
َ
ً
کار مـیرود کــه طــرف مقابــل کامــا آنهــا را قبــول دارد .جــدال احســن دارای صورتــی همگــون با
برهــان و اســتدالل منطقــی اســت .بــرای نمونــه ،رســول خــدا  nدر احتجــاج خــود بــا مســیحیان
نجــران کــه تولــد شــگفتانگیز حضرت عیســی gرا دلیلــی بــر ّ
الوهیــت او میدانســتند ،از اصل
مــورد پذیــرش آنهــا ،یعنــی مخلــوق بــودن حضــرت آدم  gبــدون نقــش پــدر و مــادر ،اســتفاده و
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اســتدالل آنــان را ابطــال کردنــد(آل عمــران .)59 ،نمونـهایاز جدال احســن در مناظــرات رضوی،
گفتوگــوی حضــرت بــا یکــی از معتقــدان بــه دوگانهپرســتی اســت .امــام در پاســخ او فرمــود:
«همیــن کــه میگویــی پــروردگار دوتاســت دلیــل بــر یکتایــی اوســت .چــون تــو خــدای دوم را بدون
اثبــات خــدای نخســت نمیتوانــی ثابــت کنــی درحالیکــه وجــود بیــش از یــک خــدا هــم قابــل
اثبات نیســت(کلینی1425 ،ق ،ج.)78 :1
 .2-8-4استناد به کتابهای مقدس پیشین
براســاس آموزههــای کالمــی شــیعه ،توانمنــدی علمــی و آگاهــی از همــه منابــع شــناختی
حصولــی یکــی از بایســتههای پیشــوای معصــوم اســت(حرعاملی142 :1376 ،؛ مجلســی،
1403ق ،ج ،)165 :25تــا بــا بهرهگیــری از آنهــا بــه راهبــری فــردی و اجتماعــی بپــردازد و بتواند
از حریــم آموزههــای دیــن و مذهــب دفــاع کنــد .امــام رضــا  gیکــی از شــالودههای انصــاف را
مناظــره بــر مبنــای نظــام معرفتــی ،کتــاب مــورد قبــول ،پیامبــر و شــریعت پذیرفتــه شــدۀ طــرف
دیگــر مناظــره میدانند(مجلســی1403 ،ق ،ج .)81 :49آگاهــی امــام رضــا  gاز کتابهــای
آســمانی و اســتناد بــه آنهــا در مناظــرات خویــش ،در زدودن شــبهات پیــروان ســایر ادیــان،
نمون ـهای از روشهــای پاســخگویی ارزیابــی میشــود .ایــن اســتناد بــه کتــب آســمانی گذشــته
بــه معنــای پذیــرش وحیانــی بــودن تمامــی آموزههــای موجــود در نســخههای آن عصــر نیســت
و تنهــا نمونـهای از پاســخ نقضــی اســتوار بــر نظــام معرفتــی مخاطــب شــمرده میشــود .امــام در
مناظــره بــا رأس الجالــوت بــرای اثبــات نبــوت پیامبــر اســام ،nاو را تنها بــه پذیرش آنچه ایشــان
از کتابهــای تــورات ،انجیــل ،زبــور و صحــف بــدان اســتناد میکنــد ،دعــوت کرد(ابــن بابویــه،
ّ
حقانیــت پیامبــر
1378ق ،ج .)164 :1همچنیــن در مناظــره بــا جاثلیــق فرمــود بــرای اثبــات
اســام ،nتنهــا از انجیــل دلیــل خواهــد آورد(همــان.)156 :
اســتناد امــام هشــتم بــه عهدین(کتــاب مقــدس ،ســفرخروج12-7 :8 ،؛ انجیــل متــی:18 ،
 )23-9بــرای اثبــات معجــزات حضــرت موســی gو عیســی gدر مناظــره بــا بــزرگان یهــودی
و مسیحی(طبرســی1403 ،ق ،ج ،)214 :2پاســخی بــر شــبهات پیــروان هــر یــک از آن ادیــان
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ّ
حقانیــت دیــن دیگــر شــمرده میشــود .گزارشهــای مربــوط بــه زنــده شــدن مــردگان و
پیرامــون
شــفا یافتــن از انــواع بیماریهــا بــه دســت پیامبرانــی همچــون َی َســع ،gحزقیــل ،gإیلیــاg
و نیــز نمــاز خوانــدن و روزه گرفتــن حضــرت عیســی  gاز ایــن مــوارد اســت کــه امــام رضــا g
بــرای اثبــات نادرســتی اعتقــاد بــه الوهیت حضرت عیســی gبــه آنها اســتناد جســتند(همان:
.)208 -199
 .3-8-4شاهد قرار دادن دانشوران مورد قبول خصم
گــواه گرفتــن دانشــوران مقبــول نــزد شــبههگر ،بهرهگیــری از میانجــی بــرای انتقــال آموزههــای
حقیقــی اســت .بــرای نمونــه امــام رضــا  gهنــگام مناظــره بــا جاثلیق مســیحی ،نســطاس رومی
و رأس الجالــوت کســانی را کــه بــه کتــب آســمانی گذشــته آگاه بودند ،بــه عنوان شــاهد گرفت(ابن
بابویــه1378 ،ق،ج .)154 :1آن حضــرت بــا اقــرار گرفتــن از جاثلیــق دربــارۀ درســتگفتاری
نگارنــدگان انجیلهــای چهارگانــه بــر گفتههــای متــی ،مرقــس و لوقــا بــر ویژگیهــای انســانی
عیســی  gبــرای زدودن شــبهۀ الوهیــت وی اســتناد کرد(طبرســی1403 ،ق ،ج.)112-110 :2
ْ
ُ ْ ُ
َْ ُ َ
واح ٍد ِم ْنکـ ْـم َیل ِز ُمک ْم مــا َیل ِز ُم ُه»(ابــن بابویــه1378،ق ،ج)231 :2
فرمــودن عبــارت ِ«اقت ِصــروا علــی ِ
نیــز در ابتــدای مناظــره بــا گروهــی از دانشــوران ،از گزینــش شــخصی مــورد قبــول برای هـمآوردی
حکایــت دارد کــه در نهایــت یحیــی بــن ضحــاک ســمرقندی برگزیــده شــد.
 .9-4استناد به قرآن
قــرآن کریــم در اندیشــه ،گفتــار و کــردار اهــل بیــت نمــود آشــکاری یافتــه اســت .مجموعــه روایات
تفســیری حضــرت ،گویــای بهرهگیــری امــام از ایــن منبــع ارزشــمند الهــی اســت .اخــاق و آداب
حضــرت نیــز آیــات اخالقــی قــرآن را نشــان میدهــد .امــام رضــا  gنیــز تطابــق گفتــار امامــان
بــا قــرآن را مالکــی بــرای انتســاب آن ســخنان بــه معصومیــن دانستهاند(مجلســی1403،ق ،ج:2
 .)250امــام رضــا  gدر پاســخ نامــۀ عبداللــه بــن جنــدب ،یکــی از شــالودههای پاســخگویی
اهــل بیــت را بهرهگیــری از قــرآن بیــان میکند(همــان ،ج .)297 :23ایشــان بــا اســتناد بــه
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قرآن(نحــل43 ،؛ توبــه )122 ،وجــوب مراجعــۀ مــردم بــه اهــل بیــت و آگاهــان در نادانســتههای
خویــش و وظیفــه پاســخگویی ایشــان را ثابــت مینمایند(عیاشــی1380،ق ،ج.)261 :2
اســتناد بــه اصــول کلــی شــریعت نیــز نمون ـهای از روشهــای پاســخگویی بــه شــبهات اســت.
محــوری بــودن نقــش ایــن شــالودهها ،بــاور نداشــتن بــه آنهــا 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...
در حــوزۀ احــکام نمونههایــی از ایــن ضروریــات دینــی شــمرده میشــود .بــرای نمونــه ،امــام g
باورمنــدی بــه رؤیــت پــروردگار را مخالــف بــا اصــول اســامی دانســتند(همان ،ج  )373 :1و نیز در
پاســخ شــبهۀ ابــان بــن محمــد دربــارۀ ایمــان حضــرت ابوطالــب بــه آیــۀ  115ســورۀ نســاء اســتناد
کرده(ابــن ابــی الحدیــد ،بــی تــا ،ج )68 :14و چنیــن شــبهاتی را مخالــف بــا مســیر ایمــان و اصول
شــریعت دانســتهاند .مقصــود از اســتناد بــه قــرآن ،بهرهگیــری 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 مینمایــد.
 .1-9-4بیان مصادیق
امــام رضــا  gبــرای آشکارســازی برخــی مفاهیــم و موضوعــات قرآنــی ،نمونههــای کامــل
آنهــا را معرفــیکردنــد تــا ســبب زدودن شــبهات موضوعــی شــوند .درود فرســتادن و پیــروی از
َ َ َ
«و ذكـ َـر ٱسـ َـم َر ِّبـ ِـهۦ
اهــل بیت(کلینــی1425 ،ق ،ج )356 :4بــه عنــوان یکــی از مصادیــق آیــه
َ َّ
ف َصلی»(أعلــی )15 ،نمون ـهای از ایــن مــوارد اســت .همچنیــن در پاســخ بــه گــره ذهنــی حســن
َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ َّ
اللـ َـه َ
كان َعلــى ُك ِّل َشـ ْ
ـی ٍء
بــن محبــوب دربــارۀ آیــۀ «و الذیــن عقــدت أیمانكــم فآتوهــم نصیبهــم ِإن
َ
شهیدا»(نســاء)33 ،آن حضــرت ،اهــل بیــت را مصــداق کســانی دانســتند کــه بــا آنهــا پیمــان
بســته شــده است(عیاشــی ،1380،ج )240 :1ایشــان در پاســخ بــه شــبههای دربــارۀ برتــری اهــل
بیــت نســبت بــه ســایر مــردم و دالیــل برگزیــده بــودن عتــرت ،بــه  12آیــه از قــرآن مجیــد اســتناد
فرمودند(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج .)240-229 :1تشــبیه شــرایط امــام هشــتم gبــه داســتان
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قرآنــی وزارت حضــرت یوســف gدر برابــر پادشــاه مصــر بــرای ســامان دادن امور(مجلســی،
1403ق ،ج )185 :49نیــز ســبب زدودن شــبهات دربــارۀ پذیــرش والیتعهــدی شــد .امــام رضــا
 gدر نامــۀ خــود بــه عبداللــه بــن جنــدب ،میراثبــری امامــان از پیامبــران اولوالعــزم را مصداقــی
َ
«ك ُبـ َـر َع َلــى ْال ُم ْشــرك َ
ین»
از آیــۀ  13ســورۀ شــوری دانســته و نیــز یکــی از نمونههــای شــرک در آیــۀ
ِِ
را بــی توجهــی بــه والیــت علــی  gمعرفــی کردهاند(کلینــی1425 ،ق ،ج )556 :1و نیــز وجــود
اهــل بیــت را مصــداق هدایتگــری پــروردگار در آیــۀ  35ســورۀ نــور دانســتهاند(همان ،ج.)282 :1
 .2-9-4تبیین واژگان قرآنی
تببیــن و تشــریح هــر گــزارهای در گــرو آشــکار شــدن شــالودهها و بخشهای آن ،شــناخت اســتوار
موضــوع و محمــول و از همــه مهمتــر واژگان آن اســت .یکــی از عوامــل برقــراری ارتبــاط اثربخــش
میــان شــبههگر و مجیــب ،تبییــن و فهــم دقیــق واژگان موضــوع محــل بحــث در حــوزۀ لغــت و
ّ
غیرمتعیــن در مفهومــی خــاص ،یکــی از
اصطــاح اســت .اســتفاده از واژگان مبهــم ،چندپهلــو و
روشهــای مغالطهگــری اســت .ایــن روش ،کالم را بــدون تــوان راســتیآزمایی در پــردهای از ابهــام
ّ
قــرار میدهــد .اســتفاده از اشــتراک لفظــی ،ابهــام ســاختاری ،ترکیــب ّ
مفصــل و تفصیــل مرکــب
گونههایــی از ایــن روش شــبههگری اســت(خندان .)58-53 :1384 ،شــبههگری از طریــق
مفــردات قرآنــی بــا شــناخت ریشــه ،هیئــت و کاربســت واژگان قرآنــی برطــرف میشــود؛ چراکــه
آگاهــی از دانــش فقــه اللغــه ،یکــی از بنیادیتریــن بایســتههای فهــم صحیــح قــرآن اســت.
امــام رضــا  gبــا کاربســت ایــن روش ،نــه تنهــا آموزههــای شــیعی در ســپهر آن واژه را تبییــن
میکردنــد ،بلکــه بــه شــکلی همزمــان ،نادرســتی تلقــی شــبههگر از موضــوع و واژگان را
میپالودنــد .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 میانجــی1426 ،ق ،ج:5
َ
َ َ َ
َ َْ ُ
ـال یــا إ ْبلیـ ُ
ـس ما َم َن َعــك أ ْن ت ْسـ ُـج َد ِلمــا خلقت ِب َيـ َـد َّي»(ص،
 .)25ایشــان مــراد از «یــد» را در آیــۀ «قـ
ِ
ّ
 ،)75قــدرت و نیــروی الهــی دانســته و از ایــن راه بــه شــبهۀ آیــات دال بــر تجســیم پــرودگار پاســخ
گفتهاند(مجلســی1403 ،ق ،ج .)10 :4همچنیــن در پاســخ بــه پرســش ابراهیــم بــن ابــی محمود
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401
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ُ ُ
َ َ َ
ـات ال
«و ت َرك ُهـ ْـم ف ـ 
دربــارۀ چیســتی مفهــوم تــرک شــدن مــردم توســط پــروردگار در آیــۀ
ی ظلمـ ٍ
ُی ْب ِص ُرون»(بقــره ،)17 ،میفرماینــد پــروردگار بــا صفــات انســانی وصــف نمیشــود 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(مجلســی1403 ،ق ،ج .)11 :5ایــن همانــی واژۀ
َّ َ
ُْ
َ
ختــم بــا طبــع در آیــه «ط َبـ َـع اللـ ُـه َعل ْیهــا ِبكف ِر ِهم»(نســاء ،)155 ،نمون ـهای از ایــن تببینگــری
امــام رضــا  gدر پاســخ بــه شــبهات است(طبرســی1403 ،ق ،ج .)413 :2امــام در پاســخ هشــام
َّ
ُ ْ َ ُّ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً ُ
ُ
اللـ ُـه َشـ ٌ
ی َو َب ْی َنكم»(انعــام )19 ،را دلیلــی
ـهید َب ْینـ 
ـل
ـ
ق
مشــرقی ،آیــۀ «قــل أی شــی ٍء أكبــر شــهادة ِ
بــر توصیــف پــروردگار بــا عبــارت شــیء بــودن برشــمرده و تفســیر درســت آن را چیزی غیرهمســان
بــا ســایر اشــیاء دانســته است(عیاشــی ،1380،ج .)356 :1آگاهــی دادن از بایســتههای زبــان
عربــی نیــز از ارکان پاسـخهای عالــم آل محمــد بهشــمار مـیرود .بــرای نمونــه ،شــخصی بــه امــام
عــرض کــرد کــه یکــی از شــیعیان در بغــداد میگفــت« :خیــر النــاس بعــد رســول اللــه  nابابکر».
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(طبرســی1403 ،ق ،ج.)440 :2
 .3-9-4تفسیر صحیح آیات قرآن
یکــی از روشهــای پاســخگویی بــه شــبهات ،تبییــن متناســب آموزههــای قرآنــی و زدودن
پیچیدگــی از آیــات متشــابه اســت .شــبهۀ شــخصی دربــارۀ دیــدار پــرودگار در دنیــا بــا تکیــه بــر
ّ
آیــات دال بــر رؤیــت الهــی ،نمونـهای از فهــم نادرســت متشــابهات بــود کــه امــام مــراد از ایــن آیــات
را همــان دیــدار بــا پیامبــر تفســیر نمودند(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج .)114 :1تفســیر صحیــح آیــۀ
َ ْ ُْ َ َ
َّ
َ
ـن لــک َح َّتــی نـ َـری اللـ َـه َج ْه َرة»(بقــره )55 ،توســط امــام رضــا  gو مرتبــط دانســتن
«لــن نؤ ِمـ
ضمیــر بــه بنــی اســرائیل بــرای دیــدار بــا پــروردگار در ایــن آیــه ســبب زدودن انــگارۀ انتســاب ایــن
درخواســت بــه موســی  gشــد(ابن بابویــه1378 ،ق ،ج.)115 :1
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
ـن َع َلــى ْال ُم ْؤمنیـ َ
اللـ ُـه ل ْلكافریـ َ
ـن َسبیال»(نســاء)141 ،
برداشــت نادرســت از آیــۀ «و لــن یجعــل
ِ
ِ ِ

ســبب ایجــاد ذهنیــت شــهید نشــدن امــام حســین gشــده بــود کــه امــام رضــا  gایــن شــبهه
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را بــا تفســیر صحیــح آیــه در معنــای قــرار نــدادن حجــت و برهــان بــرای کافــران درکشــتن پیامبران،
پاســخ گفت(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج.)203 :2
امــام رضــا  gدر پاســخ بــه شــبهه واســپردن همــه امــور عالــم به پیامبــر اســام ،nبا اســتناد به
َّ ُ َّ
َّ
ُ ُ
َ ُ ُ
َ ََ ُ ُ
ُ
«اللـ ُـه خا ِلـ ُـق ُك ِّل َشـ ْ
ـذی خلقكـ ْـم ثـ َّـم َر َزقك ْم ثـ َّـم ُی ِم ُیتك ْم ثـ َّـم ُی ْح ِییك ْم
آیــات
ـیء»(رعد« ،)16 ،اللــه الـ ِ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ـیء ُسـ ْـبحان ُه َو تعالــى َع َّمــا ُیشــرك َ
ْ ْ
ْ
ـن شـ َـر ْ َ ْ َ َ
َهـ ْـل مـ ْ
ون»(روم،)40 ،
كائكم مــن یفعــل ِمــن ذ ِلكــم ِمــن شـ ْ ٍ
ِ
ِ
ِ
تفویــض را تنهــا بــه معنــای ســپردن امــر دین بــه پیامبر دانســته و عرصههــای خلقت و روزیرســانی
را منحصــر بــه پــروردگار بیــان میکند(همــان ،ج .)202 :2تفســیر صفــات پــروردگار مانند مشــیت
الهی(طبرســی1403 ،ق ،ج ،)414 :2پاســخ بــه شــبهۀ چگونگــی ســازگاری عصمــت بــا آیــات
دربردارنــدۀ گنــاه پیامبران(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج )122 :1و تفســیر صحیــح آیــات بــا توجــه بــه
مخصصــات و علــم بــه آنها(همــان ،)116 :همگــی نمونههایــی از تفســیر اســتوار آیــات الهــی و
پــرده برگرفتــن از برخــی آیــات متشــابه بهشــمار مـیرود.
 .4-9-4استفاده از آیات برای استوارسازی گفتار
ایــن روش تنهــا در مقابــل مخاطبــان مســلمان یــا مخاطبــان غیرمســلمان شــبههگر بــه قــرآن
ب ـهکار میرفتــه اســت .بــرای نمونــه امــام رضــا  gپاســخ خویــش بــه شــبهۀ ســلیمان مــروزی
دربــارۀ مخالفــت آمــوزه َ«بــداء» بــا تقدیــر الهــی را بــر پنــج آیــه از قــرآن کریــم(روم11 ،؛ فاطــر1 ،
و 11؛ رعــد41 ،؛ توبــه )106 ،اســتوار ساخت(طبرســی1403 ،ق ،ج .)401 :2نمونههایــی از
کاربســت ایــن روش بــرای پاســخگویی بــه شــبهات در ســیرۀ رضــوی ،از ایــن قــرار اســت:
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ
مام ِهم»(نســاء )71 ،بــرای
ـ
ن
أ
اهمیــت گزینــش پیشــوا بــا اســتناد بــه آیــۀ «یــوم ندعــوا كل
ـاس ِب ِإ ِ
ٍ
زدودن شــبهۀ نیــاز بــه امــام در هــر دورهای(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج ،)33 :2ناروایــی پیشــوایی
َّ
َ ُ َ ْ
ـدی الظا ِلمین»(بقــره )124،در پاســخ بــه شــبهۀ حقانیــت
نااهــان بــر اســاس آیــۀ «ال ینــال عهـ ِ
ســایر پیشــوایان(کلینی1425 ،ق ،ج ،)490 :1اثبــات برتــری امامــان اهل بیــت در مقابل دیگران
َّ َ
َ َ ُ
ـن َی ْهــدی إ َلــى ْال َحـ ِّـق َأ َحـ ُّـق َأ ْن ُی َّت َبـ َـع َأ َّمـ ْ
بــا اســتناد بــه آیــۀ َ«أ َف َمـ ْ
ـن ال َی ِهـ ِّـدی ِإال أ ْن ُی ْهــدى فمــا لكـ ْـم
ِ
َ َ َ ُ
ك ْیــف ت ْحك ُمون»(یونــس )35 ،در پاســخ بــه شــبهۀ وجــود ویژگیهــای پیشــوا در ســایر مردم(ابــن
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َّ
بابویــه1378 ،ق ،ج ،)221 :1اســتناد بــه آیــۀ «إ َّنمــا َی ْف َتــری ْال َكـ َ َّ َ ُ ْ ُ َ
ـات اللـ ِـه
ـذب الذیــن ال یؤ ِمنــون ِبآیـ ِ
ِ
ِ
ِ
َُ
َ ُ ُ ْ
كاذ ُبون»(نحــل )105 ،در ابطــال انــگارۀ تجسیم(مجلســی1403 ،ق ،ج:69
أ
ولئــك هــم ال ِ
و ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
الر ْحمـ ُ
 )262و آیــۀ «و َی ْو َمئــذ ال تنفــع الشــفاعة إال َمـ ْ
ـن أ ِذ َن لــه َّ
ـن َو َرضـ َ
ـی لــه قـ ْـوال» (طــه)109 ،
ِ ٍ
ِ
ِ
در ابطــال رؤیــت پروردگار(طبرســی1403 ،ق ،ج ،)241 :1تبییــن مقدمــات ســخن بــر مبنــای
 8آیــۀ قرآنــی و نتیجهگیــری دربــارۀ ناتوانــی مــردم بــرای گزینــش پیشــوای معصوم(کلینــی،
1425ق ،ج.)491 :1
 .10-4بهرهگیری از سنت
اســتوار ســاختن اســتدالل و برهــان بــر سـ ّـنت معصومیــن ،یکــی از ســنجههای حقیقــت بنیانــی
کالم اســت .بهرهگیــری از ایــن روش ،بــرای پرسشــگرانی باورمنــد بــه آیین اســام بســیار تاثیرگذار
است.
 .1-10-4استناد به سنت نبوی
از آنجــا کــه در امــور دینــی ،پیامبــر اســام nمرجعــی بنیــادی شــمرده میشــود ،آگاهــی از
گفتــار ،رفتــار و تاییــدات ایشــان بــر امــری ،راهنمــای کشــف آموزههــای دیــن خواهــد بــود .شــیخ
طوســی نیــز یکــی از ســنجههای اســتواری کالم را مطابقــت آن بــا ســنت قطعــی دانســته و
مخالفــت بــا آن را نشــانگر نادرســتی حدیــث میداند(طوســی ،بیتــا ،ج .)145 :1امامــان نیــز
بــرای ایجــاد مقبولیــت ،ســخن خویــش را بــه ســنت نبوی مســتند میســاختند .بــرای نمونــه ،امام
رضــا gعلــت ایجــاد شــبهۀ عــروج امــام حســین gو کشــته شــدن حنظله بن اســعد شــامی در
کربــا بــه دلیــل تشــبیه بــه ایشــان را ،تکذیــب فرمایشهــای نبــوی دربــارۀ شــهادت امــام حســین
میداند(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج .)203 :2ایشــان بــه دلیــل تفســیر نادرســت شــبههگران از آیــۀ
ً
َ ْ َ ْ َ َ َّ
ـن َع َلــى ْال ُم ْؤمن َ
اللـ ُـه ل ْلكافریـ َ
ین َس ِبیل»(نســاء ،)141 ،پاســخ خود را بر ســنت پیامبر
«و لــن یجعــل
ِِ
ِ ِِ
 nو فرمایشهــای ایشــان دربــارۀ شــهادت حتمــی امــام حســین  gاســتوار ســاخت .اســتناد
بــه فرمایــش نبــوی در زدودن شــبهۀ گســترۀ مقــام امامان(ابــن بابویــه1378،ق ،ج )200 :2و نیــز
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َّ
َّ
«ات ُقــوا ف َر َاسـ َـة ْال ُم ْؤمـ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ ُ
ـور اللـه» (ابــن بابویــه،
استوارســازی ســخن بــر روایــت نبــوی
ِ
ـن ف ِإنــه ینظــر ِبنـ ِ
ِ ِ

1403ق )350 :بــرای زدودن شــبهۀ چگونگــی آگاهــی امامــان از امــور پوشــیده ،نمونههایــی از
پاسـخهای امــام هشــتم  gدر مقابــل مخاطبــان مســلمان بــود.
افــزون بــر ایــن ،ایشــان دربــارۀ رخ نمــودن پدیدۀ وضــع و جعــل در روایات هشــدارهایی داشــتند.
ّ
بــرای نمونــه ،اخبــار دال بــر انــگارۀ جبــر و تشــبیه را برســاختۀ غالیــان دانســته و دلیــل ایــن
رفتــار را نشــناختن اســتوار بزرگــی پــروردگار بــر اســاس فرمایشهــای پیامبــر اســام  ،nبیــان
کردهاند(مجلســی1403 ،ق ،ج.)263 :96
 .2-10-4استناد به فرمایش امامان قبلی
امــام رضــا  gبــه همــراه داشــتن میــراث ویــژۀ امامــان پیشــین را نشــانهای در زدودن شــبهات
ّ
افــراد دربــارۀ یافتــن امــام بعــدی در میــان فرزنــدان امــام قبلــی میداند(کشــی1363 ،ق ،ج:2
 .)725همچنیــن تکذیــب اهــل بیــت را تکذیــب پــروردگار و پیامبــر اســام nو ســخن ایشــان را
ســخن خداونــد و پیامبــرش میداند(احمــدی میانجــی1426 ،ق ،ج .)53 :5از ایــن رو ،در تبیین
آموزههــای شــیعی و پاســخ بــه گرههــای 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  gبــه ســبب انــگارۀ حیــات و غیبــت ایشــان و نیــز شــبهات
مربــوط بــه امامــت امــام هشــتم ،بــه فرمایشــی از امــام باقــر  gدربــارۀ ویژگــی شــیعیان حقیقــی
اشــاره میکنــد کــه یکــی از آنهــا ،باورمنــدی بــه امامــت همگــی اهــل بیــت است(مجلســی،
1403ق ،ج .)264 :49همچنیــن در پاســخ بــه شــبهۀ کمتــر بــودن شــیعیان در مقابــل ّ
عامــه در
نامــۀ محمــد بــن احمــد بزنطــی ،بــا اســتناد بــه ســخنی از امــام باقــر  gعلــت ایــن امــر را نبــود
توانایــی کافــی همــۀ مــردم در فهــم آموزههــای امامــت و ارادۀ الهــی بــر ایــن امــر میداند(احمــدی
میانجــی1426 ،ق ،ج .)52 :5تبییــن فقــرۀ ابتدایــی حدیــث شــریف سلســله الذهب(ابــن بابویه،
ـابور آن روزگار ،نمونــه ای از اســتناد بــه فرمایش
1378ق ،ج )135 :2در محیــط ســنی نشــین نیشـ ِ
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.
بهکارگیــری فرمایــش امــام صــادق  gدر پاســخ بــه شــبهات مربــوط بــه نشــانههای جانشــین هــر
امام(مجلســی ،1403 ،ج )288 :27و نفــی انتســاب انــگارۀ بندگــی کــردن مــردم بــرای اهــل بیت
بــه امامــان گذشــته(کلینی1425 ،ق ،ج )459 :1نمونههایــی از اســتواری ســخن امــام رضــا g
ُ
ـوی َ«ی ْه ِلــك ِف َّی
بــر فرمایــش امامــان پیشــین در پاســخ بــه شــبهات اسـ
ـش علـ ِ
ـت .اســتناد بــه فرمایـ ِ
َ
ُ ٌ ُ ْ ٌ َ ُ ْ ٌ ْ ٌ َّ
َ
ْاث َنــان َو َل َذ ْنـ َ
ـض ُمفـ ِـرط َو ِإنــا لن ْب َرأ»(عروســی1415 ،ق ،ج )692 :1در
ـب مفـ ِـرط و مب ِغـ
ـب ِلــی م ِحـ 
ِ
اثبــات بیــزاری امامــان از گزافهگویــی برخــی پیروان(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج )201 :2نمون ـهای
دیگــر از کاربســت ایــن روش اســت.
 .11-4استناد به تاریخ
یکــی از ســنجههای اعتبارســنجی گزارههــای دینــی ،پدیــدار کــردن هماهنگــی آنهــا بــا
رویدادهــای تاریــخ قطعــی اســت .تاریــخ در لغــت بــه معنــای شناســاندن وقت(ابــن منظــور،
1414ق ،ج )4 :3و در اصطــاح بــه معنــای آشــنایی بــا اوضــاع و احــوال جهــان بــه همــراه آگاهــی
از زمــان وقــوع رخدادهــا و موضــوع آن احــوال گذشــتگان اســت .دادههــای تاریخــی خــود بایــد
از آزمــون نقــد تاریخــی ســرافراز بیــرون آیــد تــا ســزاوار معیــار قــرار گرفتــن بــرای ســنجش حدیــث
باشــد .امــام در پاســخ بــه شــبههگری عملــی یکــی از وکیــان امــام کاظــم  gدر مصــر بــه نــام
عثمــان بــن عیســی ّرواســی بــا موضوع شــهید نشــدن امام موســی کاظم  ،gبه بررســی ســخنان
مــردم عــراق و شــواهد تاریخــی و اجتماعــی دربــاره شــهادت پدرشــان اســتناد فرمودند(مجلســی،
1403ق ،ج .)253 :48نیــز شــبهۀ داوود بــن قاســم دربــارۀ همنشــینی بــا بســتگان منحــرف از
تشــیع ،بــا تشــبیه ایــن موضــوع بــه ماجــرای تاریخــی نــزول عــذاب بــر یکــی از پیــروان راســتین
حضــرت موســی  gدر هنگامــۀ همنشــینی بــا پــدر گمراهــش ،پاســخ گفتــه شــد(کلینی،
1425ق ،ج .)375 :2همچنیــن پاســخ شــبهات یهودیــان دربــارۀ نبــوت حضــرت عیســی gو
ّ
پیامبــران پــس از او را مســتند بــه گزارههــای تاریخــی دال بــر رخ نمــودن اعجــاز بــه دســت ایشــان
نمــود( طبرســی1403 ،ق ،ج.)203 :2
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نتیجهگیری
پاســخگویی بــه شــبهات ،نیازمنــد آگاهــی از بایســتهها و روشهــای اخالقــی و علمــی اســت .از
آنجــا کــه در عصــر امــام رضــا  gشــبهات گوناگونــی بــر اســام و تشــیع وارد بــود ،مطالعــۀ ســیرۀ
امــام هشــتم شــیعیان در شــناخت ایــن روشهــا بســیار مؤثــر خواهــد بــود .از ســیرۀ رضــوی چنین
بــر میآیــد کــه امــام در پاســخگویی بــه گونههــای مختلــف شــبهه و نیــز شــبههگران مذاهــب و
مکاتــب گوناگــون ،روشهــای ویــژهای را پــی میگرفتنــد .چــرا کــه مــواد دســتگاه شبههســازی و
اســتدالل بــرای تقریــر آن در همــه شــبهات یکســان نیســت .به همیــن دلیل ،رویکــرد امــام  gدر
پاســخگویی بــه شــبهاتی بــا مــادۀ اولیــۀ نقلی ،متفــاوت از پاسـخهای متناســب بــا شــبهات برآمده
از مــواد اولیــۀ عقلــی قلمــداد میشــود .مــواردی ماننــد توجــه بــه الزمههــای مــادۀ اســتدالل،
بهرهگیــری از برهــان ،ابطــال قیــاس ،محسوسســازی معقــوالت در حــوزۀ شــبهات برآمــده از مواد
عقالنــی قابــل ارزیابــی اســت .مــواردی چــون بهرهگیــریاز قــرآن ،ســنت ،تاریــخ و آموزههــای
تحریــف نشــده عهدیــن در پاســخ بــه شــبهات برآمــده از گزارههــای نقلــی متناســب مینمایــد.
همچنیــن امــام رضــا  gبــه روشهــای شــبههافکنی ماننــد تحریــف عقایــد ،کجفهمــی ،نقــل
قــول ناقــص ،انــواع مغالطــات و انگیزههــای سیاســی و مذهبــی ،توجــه داشــته و بــرای پاســخ
بــه هرکــدام از ایــن روشهــا رویکــردی متناســب بــرای درهــم شکســتن اســتدالل شــبههگران
پیــش گرفتنــد .تبییــن کامــل و تفســیر گزارههــای نقلــی ،رد حصرگرایــی شــناختی ،توجــه بــه
خاســتگاههای ایجــاد شــبهه و انگیزههــای شــبههگری و نیــز اســتناد بــه انگارههــای مــورد
قبــول مخاطــب ،مــواردی اســت کــه بــه جنبــۀ روشــی پاســخ بــه شــبهات توجــه دارد .مجموعــۀ
ایــن روشهــا در  11رده اصلــی ســاماندهی شــده کــه در پــارهای از مــوارد ،بــر ترکیبــی از براهیــن
عقلــی و نقلــی اســتوار اســت .افــزون بــر اســتفاده از دالیــل عقلــی و نقلــی ،امــام gبــا توجــه بــه
علــم غیــب خویــش در پــارهای شــبهات مکنــون در ضمیــر افــراد ،ســعی در بیــدار ســاختن فطــرت
شــبههگر داشــتند.
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ـ صنعانی ،عبد الرزاق بن همام1403( .ق)ّ .
المصنف .بیروت :المکتب اإلسالمی.
ـ طبرسى ،فضل بن حسن1403( .ق) .االحتجاج علی اهل اللجاج .مشهد :نشر مرتضی.
ـ طوسی ،محمد بن حسن( .بیتا) .العده فی اصول الفقه .اصفهان :مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه.
ـ عارفی شیرداغی ،محمد اسحاق .)1398( .روششناسی معارف دینی .مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
ـ عروسی حویزی ،عبدعلی بن جمعه1415( .ق) .تفسیر نور الثقلین .قم :اسماعیلیان.
ـ علوی ،سهراب .)1379( .امام رضا gدر رزمگاه ادیان .قم :مسجد مقدس جمکران.
ـ ّعیاشی ،محمد بن مسعود1380( .ق) .تفسیر العیاشی .تهران :المطبعه العلمیه.
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ـ فرامرز قراملکی ،احد .)1385( .منطق  .2تهران :دانشگاه پیام نور.
ـ فراهیدی ،خلیل بن احمد1409( .ق) .کتاب العین .قم :هجرت.
ـ کتاب ّ
مقدس (عهد عتیق و عهد جدید) .ترجمه فاضلخان همدانى .ویلیام گلن .تهران :اساطیر.
ـ ّ
کشی ،محمد بن عمر1363( .ق) .اختیار معرفه الرجال .قم :آل البیت.
ـ کلینی ،محمد بن یعقوب1425( .ق) .الکافی .قم :دارالحدیث.
ـ الهیجی ،عبدالرزاق .)1393( .گوهر مراد .قربانی ،زین العابدین ،سایه.
ـ مجلسى ،محمد باقر1403( .ق) .بحار األنوار .چاپ دوم .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
ـ محمدرضایی ،محمد .)1383( .الهیات فلسفی .قم :بوستان کتاب.
ـ مفید ،محمد بن محمد1413( .ق) .االرشاد فی معرفه حجج الله علی العباد .قم :مؤسسه آل البیت.
ـ میناگر ،غالمرضا .)1398( .روششناسی صدر المتألهین .قم :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
ـ نجاشی ،احمدبن علی .)1373( .رجال النجاشی .قم :موسسه النشر االسالمی.
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