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تبیین اعتقـادات در متـون اسـالمی ،از اصـول ویـژهای پیـروی میکنـد و بـر روشهـای
ً
متعددی استوار است .یکی از روشهای نسبتا پربسـامد در لسـان قـرآن و روایـات ،روش
بهکارگیری پرسش و پاسخ است .این روش ،به دلیل اینکـه ذهـن مخاطـب را بـه تحـرک
وامیدارد و او را درگیر بـا مسـئله میکنـد ،دارای اثربخشـی فوقالعـادهای نیـز میباشـد.
بهرهگیری از پرسش و پاسخ خود دارای شیوههای متعددی است ،از جمله :پاسـخ دادن
ّ
به پرسشهای صریح مخاطب ،پاسخ دادن به پرسشهای مقدر مخاطب ،ایجاد پرسش
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چکیده 

در مخاطب ،طرح پرسشهای انکاری و تغییر و جهتدهی پرسش مخاطب.
واژگانکلیدی :روششناسی ،روش تبیین ،عقاید ،پرسش و پاسخ.

مقدمه 

پرسش ،یکی از ارزشمندترین کلیدهای ورود به خزانه دانش اسـت .بلکـه میتـوان گفـت کـه
ً
اساسا دانش با سؤال آغاز میشود .امام صادق میفرمایند:
 .1استاد دانشگاه تهران.
 .2کارشناس ارشد علوم حدیث (گرایش کالم و عقاید) از دانشگاه قرآن و حدیث.
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مفتاحهالمسألة(الکافی ،ج ،1ص .)۴1

إنهذاالعلمعلیهقفلو

بر این دانش قفلی است که کلید آن پرسش است.

و نپرسیدن ،سبب هالکت مردم معرفی شده است:
إنمایهلكالنا

ألنهمالیسألون(همان) .

مردم تنها به این دلیل هالک میشوند که سؤال نمیکنند.

ضمن سؤال و جواب است که عقول انسـانها بـه حرکـت واداشـته میشـود و دانشهـای
در ِ

نوبهنو به وجود میآیند .لذا معروف است که سقراط حکیم بهوسـیله مکالمـه و سـؤال و جـواب بـا
مخاطب خود حقیقت را برای او مکشوف میکرد و شغل خود را مانند مادرش مامایی مینامید؛ بـا
این تفاوت که مادرش انسان به دنیا میآورد و او عقول را برای زاییدن معرفت آماده میکرد (س یر
حکمت در اروپا ،ص .)2۶ای بسا از همین روست که بسیاری از آیات قرآن کریم در قالب پرسش
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و پاسخ آمدهاند.
ّ
بنابراین ،یکی از شیوههای جذاب و مؤثر برای تبیـین آموزههـا ،روش پرسـش و پاسـخ اسـت.
البته خود این روش شیوههای متفاوتی دارد:
 .1گاهی تبیین در پاسخ به سؤال مستقیم مخاطب پدید میآید؛
ّ
 .2گاهی با پاسخ به سؤاالت مقدر در ذهن مخاطب است که یک آموزه تبیین میشود؛
 .3گاهی تبیینگر خود دست به ایجاد سؤال در ذهن مخاطب میزند تا با پاسخ به آن مطلبی
را تبیین کند؛
 .۴گاهی تبیینگر یک سؤال بدیهیالجواب را مطرح میکند (استفهام انکاری و تقریـری) تـا
مطلبی را با استحکام و شدت جا بیندازد؛
 .۵گاهی نیز تبیینگر با تغییر جهت سؤال مخاطب (اسلوب حکیم) آموزهای را تبیین و روشن
میکند.
در ادامه به ترتیب به این شیوههای مختلف میپردازیم:
مطرحشدهازسویمخاطب 

سرسشهای

.0ساسخدادنبه
ً
اصوال در بسیاری از موارد ،تبیین عقیده با پاسخ به سؤال مخاطب همراه است؛ یعنی مخاطب

۶

با پرسشی که در ذهن دارد به سراغ تبیینگر میرود و از او درخواست پاسخ مینماید.

پرســشهای اعتقــادی در همیشــه تــاریخ و بــه ویــژه در زمــان نــزول قــرآن و عصــر
اهلبیت

از مسائل پیش روی مبلغان دینی و از پرسشهای اصلی هر روزگـاری بـوده

است (روششناسی پاسخگویی به پرسشهای اعتقادی ،ص.)11

اهلبیـت تأکیـد فوقالعـادهای بـر اهمیـت پاسـخگویی بـه پرسـشهای اعتقـادی مــردم
داشتهاند .برای نمونه:
عنرسولالله

ّ
:أشد ُ
ّ
تمیتیم
الیتیمالذيانقطععنأمهوأبیهُ ،ی
منیتم

أنهقال

ٍ

انقطععنإمامهوالیقدرعلیالوصولإلیهوالیدريکیفحکمهفیمایبتلیبهمنن
شرائعدینه .أالفمنکانمنشیعتناعالمابعلومنا نوهذاالجاهلبشریعتناالمنقطع
ّ
ٌ
نأالفمنهداهوأرشدهوعلمهشریعتناکانمعننافني

عنمشاهدتنایتیمفيحجره
الرفیقاألعلی(الحتجاج ،ج ،1ص .)1۶

رسول خدا

فرمود« :شدیدتر از یتیمی کسی کـه پـدر و مـادر از دسـت داده ،یتیمـی

شرعی دین خود را در مسائلی که به آنها دچار میشود ،نمیداند .پس بدانیـد هـر کـس
شـریعت مـا کـه
از شیعیان ما که عـالم بـه علـوم مـا باشـد ،در حـالی کـه ایـن جاهـل بـه
ِ

نمیتواند به خدمت مـا برسـد مهمچـون یتیمـی در دامـان اوسـت ،پـس هـر کـس او را
هدایت و ارشاد نماید و شریعت ما را به او بیاموزاند ،در عرش الهی با ما همنشین خواهـد
بود».

در ایــن روایــت ،پیــامبر اکــرم پاســخگویی بــه ســؤالها و شــبهههای شــیعیان را بهســان
سرپرستی یتیمان میشمرند و به چنین هدایتگرانی ،همنشینی بـا اهلبیـت را در واالتـرین
جایگاه وعده میدهند .اصطالح «أیتام آلمحمد » از عبارات پربسامدی است کـه در همـین
معنا به کار رفته است (همان ،صص1۶ـ.)18
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کسی است که از امام خود جدا افتاده اسـت و نمیتوانـد بـه او دسـت پیـدا کنـد و احکـام

پس از بیان این مقدمه در اهمیت پاسخگویی به پرسشهای اعتقادی مردم ،به سـراغ شـیوه
پاسخگویی میرویم .در این روش ،تبیینگر از پرسش پیشآمـده بـرای مخاطـب ،نهایـت بهـره را
میبرد تا صورت صحیح یک آموزه اعتقادی را به او بیاموزاند .در قرآن کریم ،آیاتی که با تعبیرهای
«یسئل»« ،یسئلون»« ،یسئلک» و «یسئلونک» آمدهاند ،پرسشهای مردم را از پیامبر

مطرح

کرده و به پاسخ آن پرداختهاند (روش بیان قرآن ،ص .)1۴7به عنوان نمونه ،قرآن کریم در پاسـخ
به سؤال مطرحشده در مورد قیامت و زمان برپایی آن ،ابهام در زمان آن و ارجاع علـم قیامـت بـه

1

خدای متعال را تبیین میکند و در ادامه نیز از نزدیک بودن و ناگهانی بودن آن خبر میدهد:
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َث انلَّ ِ
عنها قل إِنما عِلمها عِنداَّللِ َو ل ِ
از تو درباره قیامت میپرسند مکه وقـوع آن چـه وقـت اسـت بگـو :علـم آن ،تنهـا نـزد
َّ

پروردگار من است .جز او مهیچکس آن را به موقع خود آشکار نمیگرداند .ماین حادثـه
بر آسمانها و زمین گران است ،جز ناگهان به شما نمیرسد .مباز از تو مـیپرسـند گویـا
تـو از مزمــان وقـوع آن آگــاهی .بگـو :علــم آن تنهــا نـزد خداســت ،ولـی بیشتــر مــردم
نمیدانند.
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در اینجا ابتدا سؤال از زمان وقوع قیامت مطرح شده است؛ آنگاه برای پاسخ به آن آموزه بلند،
علم انحصاری خداوند تبیین گردیده و گفته شده است که وقوع قیامت را تنها خدا میداند و بس.
واضح است که اگر سؤال از قیامت وجود نمیداشت ،بیان بیمقدمه علـم انحصـاری خداونـد بـه
قیامت ،بدین آسانی صورت نمیپذیرفت.
بیـان یـک آمـوزه دقیـق و واالی
روایات متعددی نیز در دست است کـه نشـان
آغـاز ِ
میدهـد ِ
ً
معرفتی در پی یک پرسش اعتقادی بوده است .مثال امیرالمؤمنین ظریفترین نکات توحیدی
ً
اتفاقا برای ّ
تعنت و به دردسر انـداختن حرـرت پرسـیده شـده بـود ـ
را در پاسخ به یک سؤال ـ که
بیان میکنند:
عنأبيعبدالله ،قال«:قالرأ الجنالوتللیهنود:إنالمسنلمینیوعمنونأن
َ ّ
ّ
علیا منأجدلالنا وأعلمهم،اذهبوابناإلیهلعليأسنألهعننمسنألةوأئطئنة
فیها.فأتاه،فقال:یاأمیرالمؤمنین!إنيأریدأنأسألكعننمسنألة.قنال:سنلعمنا
قالله:یایهودي!إنمایقال«:متیکان»

شئت.قال:یاأمیرالمؤمنین!متیکانربنا؟
ّ
یکون.بلی

کانبالکیف

هوکائنبالکینونیةکائن،
لمنلمیکن؛فکان«متیکان».
یایهودي!ثمبلییایهودي!کیفیکونلهقبل؟!هوقبلالقبلبالغاینةوالمنتهنی

انقطعتالغایاتعنده،هوغایةکلغایة.فقال:أشهدأندینك

غایةوالغایةإلیها،
الحقوأنمائالفهباطل» (الکافی ،ج ،1ص .)91
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امام صادق

فرمود« :رأسالجالوت به یهود گفت :مسـلمین گمـان کننـد علـی

از

همه مردم ّبحاثتر و داناتر است .مرا نزدش برید ،شاید از او چیزی بپرسـم و خطـایش را
ثابـت کـنم .خــدمت حرـرت آمــد و عـر

کــرد :ای امیـر مؤمنــان ميخـواهم از شــما

مسئلهای بپرسم .فرمود :هر چه خواهی بپرس .گفت :ای امیر مؤمنـان پروردگـار مـا از
کی بوده فرمود :ای یهودی از کی بوده را به کسی گویند که زمانی نبـوده باشـد .آنجـا
درست است از کی بوده مپرسیده شود  .ولی خدا موجود است بدون بودن پدیدآمـدهای،
بوده است بدون هیچ کیفیتی .آری ای یهودی باز هم آری ای یهودی چگونه بـرای او
قبلی باشد در صورتی که او پیش از پیش اسـت ،بـدون پایـان و پایـانش نهایـت نـدارد،
پایان به او نرسد ،پایانها نزد او منقطـع شـوند ،اوسـت پایـان هـر پایـان .یهـودی گفـت:
گواهی دهم که دین تو حق است و آنچه مخالف آن است ،باطل».

ّ
ساسخدادنبهسرسشهایمقدر 

.۶

ّ
گاهی از اوقات ،مخاطب پرسش صریحی ندارد و یا آن را به زبان نمیآورد؛ اما پرسش مقدری
ّ
وجود دارد که الزم است به آن پاسخ داده شود .اصطالح «دفع دخل مقدر» که در کتب قدما رایج
بوده است ،اشاره به همین موضوع دارد .این دفع دخل خود بر دو گونه است :یکـی پرسشـی کـه
بدون ارتباط با بیان قبلی تبیینگر پدید آمـده اسـت و دوم پرسشـی کـه بـه دلیـل تبیـین تبیینگـر
احتمال دارد به وجود بیاید .در ادامه به این دو بخش اشاره میکنیم:
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در این روایت ،دانشمند یهودی برای بهدردسر انداختن و کوچک کـردن امیرالمـؤمنین در
جلوی چشم مسلمانان و یهودیان ،از زمان آغاز وجود خدا میپرسـد .حرـرت نیـز از ایـن پرسـش
نهایت بهره را برده و ازلیت وجود خداوند و بیزمـان بـودنش را طـرح میفرماینـد و میگوینـد کـه
زمان آغاز برای موجودی مطرح است که از زمانی به وجود آمده و قبل از آن معـدوم بـوده باشـد؛
اما خداوند همواره بوده است و در زمان نمیگنجد؛ بنابراین ،پرسـیدن از زمـان آغـاز او ،بیمعنـا و
ً
ناصواب است و چنین پرسشی در مورد ذات او اساسا غیر قابل طرح است؛ چـه رسـد بـه ایـن کـه
بخواهد پاسخی داشته باشد.

ساسخبهسرسشیکهبدونارتباطباتبیینگر،درذهنمخاطبموجوداست 

0.۶

گاهی ممکن است پرسشی در ذهن مخاطب جای گرفته باشـد کـه پیـدایش آن بـه تبیینگـر
ارتباطی ندارد؛ 1اما به گونهای مطلع از آن پرسش شـده اسـت و اینـک میتوانـد بـا پاسـخ بـه آن،
ّ
 .1به خالف صورت دوم که دخل مقد ِر پیشآمده ناشی از بیان قبلی خود تبیینگر است.

3

مطلبی را تبیین نماید .در مورد ائمه اطهار که مستظهر به علم غیب بودهانـد ،مـوارد فراوانـی
ّ
وجود دارد که نشان میدهد ایشان از پرسش مقدری در ذهن مخاطب مطلع میشـدهاند و بـه آن
پاسخ میگفتهاند.
برای نمونه ،حسن بنظریف در نامهای که به امام حسـن عسـکری مینویسـد ،فرامـوش
میکنــد دربــاره درمــان نــوع خاصــی از تــب بپرســد؛ امــا حرــرت در پاســخ بــه نامــه او ،هــم بــه
فراموشیاش اشاره میکنند و هم پاسخ این سؤال را میدهند:

ُ
ّ
َ
َ
ُ
ّ
نیت،فاکتننبفننيورقننةوعلقننهعلننی
نأللحمننیالربننع،فأنسن 
وکنننتأردتأنتسن
ً
ً
المحموم؛فإنهیبرأبإذناللهإنشاءاللهُ «:
یانارکونيبرداوسالماعلنیإبنراهیم»


(همان،ص .)۵19

تب چهارگانه بپرسی ،اما از خاطرت رفـت .مپـس بـرای
و قصد داشتی که برای مدرمان ِ
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درمان در کاغذی این آیه را بنویس و آن را بر بیمار تبدار بیـاویز کـه انشـااالله بـه اذن
ً
ً
خداوند شفا مییابد« :یا ُنار کوني بردا و سالما علی إبراهیم».

ً
نمونههای این اخبارهای غیبی در روایات بسیار فراوان است .مثال به روایت زیر توجه فرمایید:
بنمحمد
بنحربالهالليأمیرالمدینةیقول:سألتجعفر 
سمعتمحمد 

فقلت

له:یاابنرسولالله!فينفسيمسألةأریدأنأسألكعنها.فقال:إنشئتأئبرتك
بمسألتكقبلأنتسألنيوإنشئتفسل!قال:قلتله:یاابننرسنولاللنه!وبنأي
شيءتعرفمافينفسيقبلسؤالي؟فقال:بالتوسموالتفر .أماسمعتقولالله

:اتقنوافراسنة

عووجل«:إنفيذلنكلنن یاتللمتوسنمین»وقنولرسنولاللنه


المؤمن،فإنهینظربنورالله؟قال:فقلتله:یاابنرسولالله!فأئبرنيبمسألتي .
َ
َ
میطنقحملنهعلني عنندحن 
لنملن ُ
قال:أردتأنتسألنيعنرسنولاللنه
األصناممنسطحالکعبة...قال:فقلتله:عنهذاواللنهأردتأنأسنألكیناابنن
رسولالله!فأئبرني.فقال(...:علل الشرائع ،ج ،1صص173ـ .)17۴

محمد بنحرب هاللی (حـاکم مدینـه) میگویـد :بـه امـام صـادق

گفـتم :ای فرزنـد

رسول خدا سـؤالی دارم کـه میخـواهم آن را از شـما بپرسـم .فرمـود :اگـر میخـواهی،
سؤالت را قبل از اینکه بپرسی بگویم و اگر مهـم میخـواهی مخـودت بپـرس گفـتم:
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ای فرزند رسـول خـدا چگونـه چیـزی را کـه در درونـم مپنهـان اسـت ،پـیش از آن کـه
بپرسم ،میفهمید فرمود :با هوشیاری و فراست مگـر ایـن سـخن خداونـد عزوجـل را

7
که( :إ َّن ِف ذل َِك ََليات ل ِلْ ُم َت َو يس َ
مي) (حجر )17/و ایـن سـخن رسـول خـدا
ِ

را

که« :از فراست مؤمن بترسید ،زیرا او با نور خدا میبینـد» نشـنیدهای گفـتم :ای فرزنـد
رسول خدا سؤالم را به من بگویید .فرمود :میخواستی از مـن دربـاره رسـول خـدا

بپرسی که چرا علی

هنگام خرد کردن بتها در بام کعبه ،توان حمـل او را نداشـت...

گفتم :به خـدا قسـم همـین را میخواسـتم از شـما بپرسـم ای فرزنـد رسـول خـدا پـس
بگویید .فرمود:

ساسخبهسرسشیکهممکناستازبیانقبلیتبیینگردرذهنمخاطبجاگرفتهباشد 

۶.۶

گاهی ممکن است بیانی که تبیینگر در یک مسئله به کار برده است ،احتمال پیدایش سؤالی
در ذهن مخاطب را داشته باشد .در اینجا تبیینگر موظف است آن سؤال احتمالی را پاسخ بدهد و
ً
فرای تبیین را کامال روشن کند .در غیر این صورت ،عالوه بـر اینکـه تبیـین اولیـه نـاقص بـاقی
میماند ،شبهه و اشکالی نیز در ذهـن مخاطـب حـک خواهـد شـد .لـذا تبیینگـر بایـد از فرصـت
استفاده نموده و هم تبیین اولیه را تکمیل کند و هم شبهه احتمالی را دفع نماید.

کاربست روش پرسش و پاسخ در تبیین عقاید

در اینجا ،امام با علم غیب خویش از پرسش درونی راوی ـ که سبب باال نرفتن پیامبر
بر دوش امیرالمؤمنین در خرد کردن بتهـای کعبـه اسـت ـ مطلـع میشـوند؛ آنگـاه در ابتـدا
پرسش او را ـ بدون اینکه خودش مطرح کرده باشد ـ بیان میکنند و سپس پاسخی درخور بـه آن
میدهند که در منبع اصلی به تفصیل منعکس شده اسـت .بـدین ترتیـب ،بخـش قابـلتوجهی از
ّ
پرسشهای مقدر مخاطبان از سوی امامان دریافته شده و بدون زمینه قبلی و یا حتی طـرح
مستقیم پرسش ،پاسخ داده میشدهاند.

در قرآن کریم ،آنجا که خداوند از استغفار بـرای مشـرکان ـ ولـو از خویشـاوندان باشـند ـ نهـی
ّ
میکند ،این سؤال مقدر در ذهن مخاطب شکل میگیرد که چگونه ابراهیم به تصـریح قـرآن
برای پدر مشرک و بتپرست خویش استغفار کرد و گفت:

َ ًّ
َ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ي َّ ُ َ
(قال سالم عليك سأستغ ِف ُر لك َرِّب إِنه اكن يب ي ِفيا)(مریم.)۴7/

مابراهیم گفت :درود بر تو باد به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش میخـواهم؛ زیـرا او
همواره نسبت به من پرمهر بوده است.
« .1به یقین ،در این مکیفر برای هوشیاران عبرتهاست».
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قرآن کریم بالفاصله توهم ایجاد شده را پاسخ میگوید:

ْ
َ َّ ي َ َّ َ َ
كي َو ل َ ْ
آم ُنوا َأ ْن ي َ ْس َت ْغف ُروا ل ِلْ ُم ْْش َ
ةو اكنُةوا ُأوي قُ ْ
ةرى مِةن
(ما اكن ل ِلن ِِب و اَّلين
ِ
ِ
َ َ
ُ َْ
َّ
َ ْ ْ ُ ْ
َْ
َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ
َ
حيم و ما اكن اسةتِغفار إِبةراهيم ِْلبية ِه إِال
بع ِد ما تبي لهم أنهم أصحاب اْل ِ
َ ََ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ُ َّ ْ
ةراهيم ْل َّو ٌاه
عن موعِدة وعدها إِياه فلمةا تبةي ُ أنةه عةدو ِ ِ َّة أ مِنةه إِن إِب
َ
يليم) (توبه113/ـ.)11۴

بر پیامبر و کسانی که ایمان آوردهانـد ،سـزاوار نیسـت کـه بـرای مشـرکان ـ پـس از آنکـه
برايشان آشکار گردید که آنان اهل دوزخانـد ـ طلـب آمـرزش کننـد ،هرچنـد خویشـاوند
مآنان باشند؛ و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش جز برای وعدهای کـه بـه او داده بـود،
نبـود؛ وملـی هنگـامی کـه بـرای او روشـن شـد کـه وی دشـمن خداسـت ،از او بیــزاری
جست .راستی ابراهیم ،دلسوزی بردبار بود.
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در این آیات شریف ،خداوند ابتدا از استغفار کردن برای مشـرکان نهـی میفرمایـد .در اینجـا،
احتمال شکل گیری این پرسش در ذهن مخاطب وجود دارد که اگر این عمل ناپسند اسـت ،چـرا
ابراهیم به عموی کافر خویش وعده استغفار داد آنگاه قرآن کریم بدون فاصله ،ایـن پرسـش
ّ
مقدر را پاسخ میگوید و سبب استغفار ابراهیم برای عمویش را وعدهای میدانـد کـه پـیش از
آشکار شدن کفر و شرک او به او داده بود.
ً
در روایات ،این روش مخصوصا در بیانات مربوط به آموزه توحید فراوان است .اهلبیت از
آنجایی که ناگزیر بودهاند میان دو مسلک تعطیل و تشبیه در خداشناسی حرکت کنند و آموزههایی
مـوهم تشـبیه
تنزیهی بیان نمایند (کالم و عقاید (توحید و عدل) ،ص ،)71هرجا کـه سخنشـان ِ
ً
بوده است ،بالفاصله این توهم را میزدودهاند .مثال امیرالمؤمنین در توصیف خدای سـبحان
میفرمایند:

مؤمنالبعبادةُ ،مدركالبم َجسة،قائلالباللفظ.هوفياألشیاءعلیغینرممازجنة،
ٌ
وأمامکلشيءفنال

ءفالیقالشيءفوقه


فوقکلشي
ئارجمنهاعلیغیرمباینة،
وئارجمنهاالکشيءمن

ءفيشيءدائل


دائلفياألشیاءالکشي
یقاللهأمام.

شيءئارج(التوحید ،ص .)31۶


مؤمن است نه به عبادت بندگانش میعنی بندگانش را ایمـن ميکنـد از اینکـه بـر ایشـان
ستم کند ،لیکن نه به سبب عبادت ایشان از برای او ،بلکه به محـ
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تفرـل و احسـان.

زیرا که بنـدگی آن جنـاب چنـان کـه سـزاوار آن اسـت ،از کسـی صـادر نميشـود  ،درك

ميکند و در ميیابد ،نه به آلت حس مچون چشم و گـوش و غیـر آن از حـواس ظـاهره و
وهم و خیال و غیر آن از قوا و مشاعر باطنه  ،گویاست نه به واسطه لفـ و آن جنـاب در
چیزهاست نه بر وجه ممازجت و آمیزش و از آنهـا بیـرون اسـت نـه بـه وضـع مباینـت و
جدایی ،در باالی هر چیزي است و نميتوان گفت کـه چیـزی در بـاالی اوسـت و پـیش
هر چیزی است و نميتوان گفت که او را پیشی هست ،داخل اسـت در چیزهـا نـه چـون
چیزی که در چیزی داخل باشد و خارج اسـت از چیزهـا نـه ماننـد چیـزی کـه از چیـزی
خارج باشد.

روایت زیر از امیرالمؤمنین

کاربست روش پرسش و پاسخ در تبیین عقاید

مالحظه میکنیم که در هر فقرهای پـس از صـفت آوردن بـرای خـدای متعـالّ ،
تـوهمی کـه
ً
ممکن است از آن بیان ایجاد شود و سؤالی که در ذهن مخاطب شـکل بگیـرد ،فـورا پاسـخ داده
ً
میشود .مثال تا گفته میشود خداوند به بندگان امان میدهد ،ممکـن اسـت ایـن پرسـش ایجـاد
شود که آیا عبادتهای بندگان موجب میشود خداوند ایشان را امـان دهـد و سـتمی بـه آنـان روا
ندارد آنگاه پاسخ داده میشود که خیر؛ سبب امان دادن او عبادت بندگان نیست؛ بلکه تفرل و
ً
احسان اوست .چرا که او خودش مهرورزی را بر خود واجب گردانیده اسـت 1.یـا مـثال بـه محـ
اینکه گفته شود خداوند ادراک دارد ،این پرسش پدید میآید که آیا خداوند حواس پنجگانه دارد که
با آنها ادراک کند پاسخ داده میشود که خیر؛ ادراک او هرگز از راه حواس نیست .وقتـی گفتـه
شود او در همه اشیا موجود است ،بالفاصله این پرسش ممکن است به ذهن برسد که آیا او بـا آن
اشیا آمیخته شده و جزئی از آنهاست پاسخ داده میشود کـه خیـر؛ حرـور او در اشـیا بـه نحـو
آمیختگی و ترکیب نیسـت؛ و همچنـین سـایر فقرههـای ایـن روایـت ارجمنـد ،بالفاصـله پرسـش
احتمالی را پاسخ میدهند و جایی برای ایجاد شبهه باقی نمیگذارند.
نیز نظیر همین عبارات است که به جهـت اختصـار ،از توضـیح

فقرههای آن صرف نظر میکنیم و تنها به بیان اصل روایت اکتفا مینماییم:

ّ
ّ
الالبسالکبریاءبالتجسدوالمرتديبالجاللبالتمثلوالمسنتويعلنی
الحمدلله

العرشبالزوالوالمتعاليشعنالخلقبالتباعدمنهم،القریبمننهمبنالمالمسنة
منهلهمُ ...،
المشاهدلجمیعاألمناکنبنالانتقنالإلیهنا...،أتقننمناأرادئلقنهمنن

ّ
األشیاءکلهابالمثالسبقإلیهواللغوبدئلعلیه(التوحید ،ص .)33
َ

َْ

ْ َ

( .1أ َت َب َلَع نف ه َّ
الرْحَة) (انعام.)12/
سِ ِ
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صـاحب تـن باشـد و
حمد از برای خداست که بزرگواری و پادشاهی را در پوشیده بیآنکـه
ِ

جالل و بزرگی را ردای خود ساخته ،بـدون آنکـه ماننـد چیـزی از جسـمانیات باشـد و بـر
عرش مملکت خویش مستولی است بدون زوالی که به او رو آورد و بر خالیق برتـری دارد

اما بیآنکه ایشـان از آن جنـاب دور باشـند یـا آن جنـاب ایشـان را سـوده و لمـس نمـوده
باشد ...،همه مکانها را مشاهده ميکند یا در آنها مشاهده مینماید و در آنها حرـور
دارد بیآنکه به سوی آنها منتقل شود ...،محکم ساخته آنچه را که آفریدنش را خواسته
از همه چیزها و لیکن نه به واسطه مثالی که پیشی گرفته باشد و مانـدگی و ماللـی بـر او
داخل نشده در آفریدن آنچه آفریده در نزد خویش.

.2ایجادسرسشدرمخاطب 
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ّ
گاهی اوقات مخاطب نه پرسش صریحی دارد و نه پرسش مقدری در او ایجاد خواهد شـد .در
خود تبیینگر میتواند طرح پرسش کند و مخاطب را به فکر بیندازد .آنگاه در مقام پاسخ بـه
اینجا ِ
پرسش برآید و آموزه اعتقادی مورد نظر را تبیین نماید .با این روش هم مخاطب را بـه جهـل خـود
آگاه کرده (ایجاد پرسش) و هم جهل او را برطرف کرده است (پاسـخ بـه پرسـش) (روششناس ی
پاسخگویی به پرسشهای اعتقادی ،ص .)211خود این روش را بـه دو صـورت در معـارف دینـی
میبینیم:
0.2طرحصریحسرسش 

ً
موارد متعددی داریم که تبیینگر صراحتا پرسش را طرح میکند و پس از ناتوانی مخاطـب در
پاسخگویی ،خود به پاسخ آن میپردازد .آیات زیادی داریم که در آنها پرسشی مطرح میشـود و
سپس خود آیه به پاسخ آن میپردازد:
َْ
َّ
ُْ َ ْ َ ُُ ُ
ُ َّ
ماوات َو اْل ْر ِض ق ِل ا ُ ( )...سبأ.)2۴/
(قل من ي ْرزقك ْم م َِن الس
ِ
بگو :کیست که شما را از آسمانها و زمین روزی میدهد بگو :خدا.

ً
این مطلـب در روایـات نیـز وجـود دارد .مـثال امـام صـادق
«اللهاکبر» آموزهای بلند را تبیین مینمایند:

بـا طـرح پرسشـی دربـاره لفـ

ءاللهأکبر؟.فقلت:اللهأکبر


أيشي
:

بنعمیر،قال:قالأبوعبدالله
عنجمیع 
َّ
قنال:اللنه
منکلشيء.فقال:وکانثمشيءفیکونأکبرمنه؟!فقلنت:فمناهنو؟ 
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أکبرمنأنیوصف(الکافی ،ج ،1ص .)117

جمیع گوید :امام صادق

از من پرسید :معنـی «اللـه اکبـر» چیسـت عـر

کـردم:

خدا بزرگتر از همهچیز است .فرمود :مگر آنجا چیزی بود که خدا بزرگتر از آن باشـد
عر

کردم :پس چیست فرمود«:خدا بزرگتر از آن است که وصف شود».

ً
در اینجا امام خودشان صریحا معنای عبارت «الله اکبر» را میپرسند .وقتی راوی پاسخی
ناصواب میدهد ،امام او را به چالش میکشند تا اقرار به ندانستن خویش کند و پاسخ درسـت
را از خود حررت طلب نماید .آنگاه حررت معنایی بسیار واالتر از فهـم ابتـدایی راوی بـرای ایـن
عبارت بیان میفرمایند و آن بزرگتر بودن خداوند از وصف است ،نـه از همـه اشـیا .در روایتـی از
ایشان ابتدا سه بار اقرار به ندانستن میگیرند و سپس آموزه را تبیین مینمایند:
رسول خدا
بنجبل،قال:کنتردیفالنبي
عنمعاذ 

ماحقالله ن

تدري

!هل
،فقال:یامعاذ 

عووجلنعلیالعباد؟یقولهاثالثا.قال:قلت:اللهورسولهأعلنم.فقنالرسن ولاللنه:
حقاللهنعووجلنعلیالعبادأنالیشرکوابهشیئا.ثمقال

:هلتدريمناحنق

معاذ بنجبل گفت :با پیغمبر

همراه یـا ردیـف آن حرـرت بـودم ،پـس فرمـود :ای

معاذ آیا ميدانی که حق خدای عزوجل بر بندگان چیسـت و ایـن سـخن را سـه مرتبـه
فرمود .عر

کردم :خدا و رسولش داناترنـد و ایشـان بهتـر ميداننـد .رسـول خـدا

فرمود :حق خدای عزوجل بر بندگان آن است که چیـزی را بـا او شـریس نسـازند .بعـد از
آن حررت

فرمود :آیا ميدانی حق بندگان بر خدای عزوجل چیسـت چـون ایـن را

به جا آورند معاذ گفت :گفتم :خدا و رسولش بهتر ميدانند .فرمود :آن است که ایشـان

کاربست روش پرسش و پاسخ در تبیین عقاید

العبادعلیاللهنعووجل نإذافعلواذلك؟قال:قلت:اللهورسنولهأعلنم.قنال:أنال
ّ
یعذبهم.أوقال:أنالیدئلهمالنار(التوحید ،ص .)28

را عذاب نکند .یا فرمود :آن است که ایشان را داخل آتش دوزخ نگرداند.

یک سؤال را سه بـار از راوی میپرسـند .وقتـی او در جـواب در میمانـد،
در اینجا پیامبر
حررت خودشان پاسخ آن پرسش را مطرح مینمایند .آنگـاه پرسـش دیگـری مطـرح میکننـد و
وقتی راوی پاسخ آن را هم نمیداند ،خودشان پاسخ را بیان میفرمایند و بـا ایـن روش ،آمـوزهای
بلند را تبیین میکنند.
بروزدادنرفتاریکهدرمخاطبایجادسرسشمیکند 

۶.2

ً
روایاتی در دست است که نشان میدهد برخی اوقات اهلبیت رفتاری ـ احتماال عمدی ـ
بروز میدادهاند تا سؤالی در مخاطب برانگیزند و وقتی سؤال طرح شد ،با پاسخ بـه آن ،آمـوزهای
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اعتقادی را تبیین کنند .به عنوان نمونه ،امام صـادق بـا عصـا دسـت گـرفتن ،ابوحنیفـه را بـه
پرسش میاندازند و از همینجـا ،دو موضـوع اعتقـادی مهـم یعنـی « ّ
تبـرک جسـتن» و «انتسـاب
عمیق اهلبیت به پیامبر » را تبیین میفرمایند:7
بنمحمدنعلیهأفضلالصالةوالسالمنفخرج
أتیأبوحنیفةإلیأبيعبداللهجعفر 

ّ
إلیهیتوکأعلیعصا .فقاللهأبوحنیفة:ماهذهالعصایاأباعبدالله؟منابلنببنكمنن
ّ
ّ
.فنأردتأن
السنماکنتتحتاجبهإلیها!قال:أجلولکنهناعصنارسنولاللنه
آنهاعصارسولاللنه
أتبركبها.قال:أماإنيلوعلمتذلكو 

َُ ُ
ّ ُ
وقبلتهنا.
لقمنت

فقالأبوعبدالله:سبحانالله!وحسرعنذراعهوقال:واللهیانعمان!لقدعلمنت
َ َ
َ
ّ َ
ّ
حنیفةلیقبلیده،
فماقبلته!فتطاولأبو
ومنبشره،

أنهذامنشعررسولالله

ُ
فأسبلکمهوجذبیدهودئلمنوله(دعائم اإلسالم ،ج ،1ص .)9۵

ابوحنیفه به خدمت امام صادق

رسید .حررت از خانه بیرون آمدنـد در حـالی کـه بـر
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عصایی تکیه زده بودند .ابوحنیفه پرسید :این عصا چیست ای اباعبدالله مهنوز آنقدر
پیــر نشــدهاید کــه بــه آن احتیــاج پیــدا کنیــد حرــرت فرمودنــد :آری؛ امــا ایــن عصــای
پیامبر

است .خواستم به آن تبرک بجویم .ابوحنیفه گفت :اگـر میدانسـتم کـه ایـن

عصای پیامبر

است ،برمیخاستم و آن را میبوسـیدم .حرـرت فرمودنـد :سـبحان

الله سپس آستین خود را باال زدند و گفتند :ای نعمان به خدا قسـم میدانسـتهای کـه
این از مو و پوست پیامبر

است ،امـا متـاکنون آن را نبوسـیدهای ابوحنیفـه خـود را

پیش کشید تا دست حررت را ببوسد؛ اما حررت آستین را پایین انداختنـد و دستشـان
را عقب کشیدند و داخل منزل شدند.

در این روایت ،امام با به دست گرفتن عصا ،این پرسش را در مخاطـب بـر میانگیزنـد کـه
عصا گرفتن ایشان چه حکمتی دارد آنگاه حررت پاسخ این پرسش را در ّ
متبرک بودن آن عصـا
طرح مینمایند و از همینجا به متبرک بـودن وجـود امـام معصـوم ـ کـه فرزنـد رسـول خداسـت ـ
عالم نمای خود را متوجه جهل خودش میکننـد .بـدین ترتیـب،
میرسند و با این پاسخ ،مخاطب ِ
هم او را سر جایش نشاندهاند و هم با این پاسخ به پرسشی که از رفتار خودشان پدیده آمده اسـت،

بخشی از آموزه والیت را تبیین فرمودهاند.

1۶

 .1این مطلب از بیان شفاهی استاد ارجمند ،حجتاالسالم دکتر نصرتالله آیتی استفاده شده است.

طرحسرسشبیساسخ 

.4

ّ
نوع دیگری از طرح پرسش وجود دارد که نه پرسش صریح مخاطب است ،نه پرسش مقـدر و
نه پرسشی که تبیینگر ایجاد میکند تا بدان پاسخ گوید؛ بلکه پرسشی است کـه در واقـع پاسـخی
ندارد و برای به فکر فرو بردن مخاطب و واقـف کـردن او بـه اشـتباه خـویش اسـت .در اصـطالح
بالغت این نوع از پرسش را «اسـتفهام انکـاری» نامیدهانـد کـه در واقـع ،نـوعی بیـان مؤکـد یـک
حقیقت است (جواهر البالغه ،ص .)78در استفهام انکاری ،فقط پرسش وجـود دارد و پاسـخ آن
خودبهخود در وجدان مخاطب یافت میشود.
نمونههای فراوانی از کار برد این روش در قرآن و روایات موجود است .برای مثال ،قرآن کـریم
ً
به جای اینکه بفرماید حتما جزای آنها همان کارهایی است کـه انجـام دادهانـد ،میفرمایـد :آیـا
جزایی جز کارهایی که انجام دادهاند ،داده میشوند

و کسانی که آیات ما و دیدار آخرت را دروغ پنداشتند ،اعمالشان تباه شده اسـت .آیـا جـز
در برابر آنچه میکردند کیفر میبینند

ً
گاهی نیز در قالب استفهام انکاری ،تعلیل یک حکم را تبیین میکند؛ مثال:

َ َ َ َّ ي َ َ
َ َْ ُ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ
َ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ ُ ْ َ
ي أ ْربابا أ يأم ُرك ْم بِالكف ِر بعةد إِذ
( َو ال يأم َرك ْم أن َّت ِخذوا المالئ ِكة و انلبِي
َُْ ُ ْ ُ َ
أنت ْم مسلِمون) (آلعمران.)81/

و منیز شما را فرمان نخواهد داد که فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید .آیا پـس از

کاربست روش پرسش و پاسخ در تبیین عقاید

ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ
ُ
َ َّ َ َ َّ ُ
ةو ْون إِال مةا اكنةوا
ين أذبوا بِآيات ِنا َو ل ِقاءِ اَلخِرة ِ يبِطت أعمالهم هةل ُي
(و اَّل
ََْ ُ
يعملون) (اعراف.)1۴7/

آنکه سر به فرمان مخدا نهادهاید ،مباز شما را به کفر وا میدارد

یعنی علت دستور ندادن خداوند به اینکه فرشتگان و پیـامبران را اربابـان خـود بگیـریم ،ایـن
است که خداوند فرمان به کفر بعد از اسالم آوردن نمیدهد .در این آیه ،کبرای قیـاس ـ کـه یـک
ّ
7
حکم مؤکد است ـ با استفهام انکاری بیان شده است.
همچنین ،در خطبه حررت فاطمه زهرا  ،ایشان یکبـار در قالـب اسـتفهام انکـاری بیـان
 .1قیاس مرمر موجود در آیه به این ترتیب است:
کبری :هیچگاه خداوند دستور به کفر بعد از اسالم نمیدهد.
گرفتن فرشتگان و پیامبران ،کفر بعد از اسالم است.
صغری :دستور به ارباب
ِ
نتیجه :خداوند دستور به ارباب گرفتن فرشتگان و پیامبران نمیدهد.
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میکنند که ارث نبردن ایشان از پدرشـان در قـرآن نیامـده اسـت؛ آنگـاه بـاز هـم در همـان قالـب
استفهام انکاری ،مخالفت صریح این مطلب را با آیات قرآن تبیـین میفرماینـد؛ یعنـی ابتـدا عـدم
مخالفت ارث بردن با قرآن را طرح میکنند و سپس باالتر از آن ،مخالفت ارث نبـردن بـا قـرآن را
بیان مینمایند:
ُ

أباكوالأرثأبي؟!(لقد جئةت شةئئا
ترث 
«یاابنأبيقحافة!أفيکتاباللهأن 
ّ
فريا) (مریم )28/

فعلیعمدترکتمکتاباللنهونبنذتموهوراءظهنورکمإذیقنول(:و ورث سةليمان
«أ
ٍ
داود)(نمل)1۶/؟!(بحار األنوار ،ج ،29ص .)22۶

ای پسر ابیقحافه آیا در کتاب خدا آمده است که تـو از پـدرت ارث ببـری و مـن از پـدرم
ارث نبرم به راستی کار بسیار ناپسندی مرتکب شدهای
پس آیا به عمد کتاب خدا را رها کردید و آن را پشت سرتان افکندیـد ،آنجـا کـه میگویـد:
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«و سلیمان از داوود ارث برد»

مخاطبوجهتدهیبهآن(اسلوبحکیم) 

.5تغییرسرسش

گاه مخاطب پرسش صریحی دارد ،اما تبیینگر مشاهده میکند کـه ایـن پرسـش بیفایـده یـا
ً
غیرضروری است .در اینجاست که با پاسخدهی به پرسشی نزدیک به پرسش اولیه ،عمال پرسـش
مخاطب را جهت میدهد؛ یعنی هم او را از بیفایده یا بیضرورت بودن پرسش خود آگاه میکند و
هم آموزهای صحیح و کاربردی را برای او تبیین مینماید .این شـیوه در اصـطالح علـوم بالغـت
«اسلوب حکیم» نامیده میشود (جواهر البالغه ،ص.)33۴
یکی از مثالهای معروف قرآنی در این زمینه ،پرسش از چیزی است که باید انفـاق شـود کـه
قرآن کریم با ظرافت خاصی این سؤال را به سؤال از کسانی که باید مال انفاقشده به ایشان داده
شود ،برمیگرداند:
ُْ ُ َ ُْ َْ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ََْ َ ْ
َْ َُ َ َ
بي َو اْلَتةاى
واِلي ِن و اْلقر
(يسئلونك ما ذا ين ِفقون قل ما أنفقتم مِن خْي فلِل ِ
َ ْ
َّ
1
َ َْ
السبيل َو ما ََّ ْف َعلُوا م ِْن َخ ْْي فَإ َّن ا َّ َ به َع ٌ
ليم) (بقره.)21۵/
ن
اب
و
ساأي
م
و ال
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ

18

 .1برخی محققان در صحت اخذ این آیه به عنوان مثالی بـرای «اسـلوب حکـیم» تردیـد کردهانـد کـه بایـد مـورد بررسـی
بیشتری قرار گیرد( .ر.ک :روش بیان قرآن ،ص )139اما ـ ولو در مثال هم مناقشـه شـود ـ اصـل ایـن مطلـب در
متون دینی ثابت است.

از تو میپرسند« :چه چیزی انفاق کنند » بگو« :هر مالی انفاق کنیـد ،بـه پـدر و مـادر و
ّ
ّ
نزدیکان و یتیمان و مسکینان و به در راه مانده تعلق دارد و هرگونه نیکی کنید البته خـدا
به آن داناست».

در این آیه ،قرآن کریم بهجای اینکه بگوید چه نوع امـوالی را بایـد انفـاق کنیـد ،پرسـش را بـه
محل مصرف کردن انفاقها بر میگرداند و بدین وسیله دو مطلب را بیان مینماید :نخست اینکه
پرسش از نوع اموالی کـه بایـد انفـاق شـوند ،غیرضـرور و بیفایـده اسـت و دوم اینکـه بایـد امـوال
انفاقشده در موارد ذکرشده در آیه صرف شوند.
امیرالمؤمنین نیز در روایتی تصریح میکنند که مردم از پیامبرانشان دربـاره ّ
ماهیـت خـدا
میپرسیدند؛ اما ایشان در جواب ،افعال و نشانههای خدا را بـرای مـردم بیـان میکردنـد و دربـاره
ماهیت و چیستی خدا تعریفی ارائه نمیکردند:

ســپاس خــدایی را ...کــه او را از پیغمبــران پرســیدند ،ایشــان بـه انــدازه و جــزا توصــیفش
نکردند؛ بلکه او را به افعالش سودند و به آیاتش نشان دادند.

میرسد و از زمان برپایی قیامت میپرسد.
در روایت دیگری ،شخصی خدمت رسول اکرم
سؤال او را به سؤال از آنچه کـه بایـد بـرای قیامـت بـه عنـوان توشـه ّ
مهیـا کنـیم ،بـر
پیامبر
میگردانند که در نتیجه آن ،چنین روشن میشود که زمـان برپـایی قیامـت اهمیـت نـدارد ،بلکـه
آمادگی ما برای آن است که مهم است:

کاربست روش پرسش و پاسخ در تبیین عقاید

َ
ّ
ُ
ُ
ئلتاألنبیاءعنه،فلمتصفهبحدوالببعض،بلوصفتهبفعالنه
الذيس
الحمدلله...
ّ
ودلتعلیهب یاته(الکافی ،ج ،1ص .)1۴1

ُ
جاءرجلمنأهلالبادیةوکانیعجبناأنینأتيالرجنلمنن
قال:
بنمالك ،
عنأنس 
.فقال:یارسولالله!متنیقینامالسناعة؟...قنال:فمنا

أهلالبادیةیسألالنبي
َ
أعددتلها؟قال:واللهماأعددتلهامننکثینرعمنل،الصنالةوالصنوم،إالأنني
ّ
ُ :
معمنأحنب.قنالأننس:فمنارأینت

المرء
أحباللهورسوله.فقاللهالنبي

المسننلمینفرحننوابعننداشسننالمبشننيءأشنندمنننفننرحهمبهننذا(عل ل الش رائع،
ج،1ص.)1۴1
انس بنمالس گفت :مردی از اهل بادیه آمد و ما بسـیار دوسـت داشـتیم کـه شخصـی از
اهل بادیه محرر نبی اکـرم

مشـرف شـود و از آن حرـرت سـؤال کنـد .بـاری؛ وی
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عر

کرد :یا رسولالله چه وقت ساعت به پا میشود (یعنی زمـان قیامـت کـی خواهـد

بود)  ...حررت فرمودند :برای آن روز چه عملی آماده کردهای عرضه داشت :به خـدا
سوگند عمل زیادی نـدارم .نـه نمـاز و نـه روزه ،فقـط خـدا و رسـولش را دوسـت مـیدارم.
حررت فرمودند :شخص ،هر کسی را که دوست دارد ،در آن روز با او محشور میشـود.
انس میگوید :من ندیدم که مسلمانان بعد از اسالم به عملی شادمان و مسـرورتر باشـند
.

از سرورشان به محبت به خدا و رسول خدا

ً
ائمـه از ایــن روش در فرــای ّ
تقیـه نیــز بهــره میبردهانــد .مـثال معاویــة بنوهــب از امــام
صادق درباره تأمین 7در نماز جماعت میپرسد ،اما امام ـ با توجه به اختالفی بـودن مسـئله بـا
اهلسنت و امکان ایجاد مشکل برای اصحاب ـ در جواب وی تفسیر آیه را بیان میکنند:
بنوهب،قال:قلتألبيعبدالله
عنمعاویة 

إذاقنالاشمنام«غینر

آمنین

:أقنول


المغضوبعلیهموالالضالین»؟قال:همالیهودوالنصناری؛ولنمیجنبفنيهنذا
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(تهذیب األحکام ،ج ،2ص .)7۵

معاویة بنوهب میگوید :به امام صادق

عـر

کـردم :آیـا بعـد از اینکـه امـام گفـت

«غیر المغروب علیهم و ال الرالین» آمین بگویم حررت فرمودند :ممغروب علـیهم
و ضالین یهود و نصاری هستند؛ و جواب مرا در این باره ندادند.

در این روایت ،امام

طوری وانمود میکنند که گویا معاویة بنوهب سؤالی در مـورد معنـای

این آیه پرسیده است و نه درباره آمین گفتن پس از نماز .لذا شیخ طوسی ذیل ایـن روایـت تصـریح
میکند که امام نتوانستند ناخوش داشتن این لف را به صراحت بیان کنند ،چون در حال تقیه
ً
و اضطرار بودند .لذا کال از پاسخ دادن مستقیم طفره رفتند و عدول کردند (همان).
نتیجهگیری 


روشهای قرآن و سنت ائمه معصومین

ّ
در تبیین اعتقادات ،گوناگون و متکثر بوده است

که به فراخور حال و شرایط زمان ،مکان ،مخاطب و آموزه از آنها استفاده میکردهاند.
روش به کار بردن پرسش و پاسـخ بـرای ایـن دسـت تبیینهـا نیـز از قـدیمیترین و کـارآترین
روشها به حساب میآید؛ اما این روش ،بسیط و قابل دستهبندی در یک نوع واحد نیست؛ بلکه از
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ّ « .1آمین» گفتن پس از پایان قرائت سوره حمد.

اشکال گوناگون و متنوعی برخوردار است که بیشتر آنها در کتب ادبی ضبط شده است.
در این نوشتار ،به کلیات این انواع پرداختیم و برای آنها شواهدی از متون دینی ارائه دادیـم.
از تمامی این انواع در تبیینهای مکتوب و شفاهی زمـان خـود نیـز میتـوانیم بهـره بگیـریم و بـا
استفاده از تأثیرگذاری فراوان پرسش بر مخاطب و بـه فکـر واداشـتن وی ،تبیینهـای عقایـدی را
رنگ و بوی بهتری ببخشیم.

کاربست روش پرسش و پاسخ در تبیین عقاید

27

کتابنامه 


نیمسالنامه علمی ترویجی ـ شمارۀ هفدهم ـ بهار و تابستان 3131

22

 .1قرآنکریم.
 .2االحتجاجعلیأهلاللجاج ،احمد بنعلی طبرسی ،مشهد :نشر المرتری1۴13 ،ه .ق.
 .3موسوعةالنحووالصرف واشعراب ،إمیل بدیع یعقوب ،بیروت :دارالعلم للمالیین ،مبیتا .
 .۴کالموعقاید(توحیدوعدل) ،رضا برنجکار ،تهران :سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم
انسانی دانشگاهها (سمت) و دانشکده علوم حدیث ،1387 ،چ سوم1389 :ه.ش.
 .۵جواهرالبالغة ،السید أحمد الهاشمی ،بإشراف :صدقی محمـد جمیـل ،بیـروت :دارالفکـر،
1۴2۴ه .ق.
 .۶مغنياألدیب ،عبدالله بنیوسف ابنهشام ،به اهتمام :جمعی از اساتید مدارس حوزه علمیـه
قم ،قم :واریان1381 ،ه .ش.
 .7روشبیانقرآن ،علیمحمد یزدی ،تهیه :مرکز فرهنـگ و معـارف قـرآن ،قـم :پژوهشـگاه
علوم و فرهنگ اسالمی (وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم)1392 ،ه .ش.
هایاعتقادیدرفرهنگقرآنواهلبیت  ،محسن


بهسرسش
روششناسیساسخگویی

.8
عباسی ولدی ،قم :جامعة الزهراا 1391 ،ه .ش.
 .9تهذیباألحکنام ،محمـد بنحسـن طوسـی (شـیخ طوسـی) ،تحقیـق :سیدحسـن موسـوی
خرسان ،تهران :دارالکتب اإلسالمیة ،چ چهارم1۴17 ،ه .ق.
 .11التوحید ،محمد بنعلی ابنبابویه (شیخ صدوق) ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمي1398 ،ه.ق.
 .11عللالشرائع ،محمد بنعلی ابنبابویه (شیخ صدوق) ،قم :مکتبة داوری1۴27 ،ه .ق.
 .12الکافی ،محمد بنیعقوب کلینی ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چ چهارم1۴17 ،ه .ق.
 .13بحاراألنوارالجامعنةلنددرأئبناراألئمنةاألطهنار  ،محمـدباقر بنمحمـدتقی مجلسـی،
بیروت :دار إحیاا التراث العربی ،چ دوم1۴13 ،ه .ق.
 .1۴سیرحکمتدراروسا ،محمدعلی فروغی ،تهران :زوار،چ دوم138۴ ،ه .ش.
 .1۵دعائماشسالم ،نعمان بنمحمد مغربی (قاضی نعمان مصری) ،قم :مؤسسة آلالبیت ،
چ دوم1۴27 ،ه .ق.

