
حجت االسام و المسلمین 
محسن عباسی ولدی

اشاره
امام حسین)ع( فرمود:

برتـری کسـی کـه یتیـم آل محمـد)ص( را کـه از 
سرپرسـتان خـود جـدا شـده و در جهـل فـرو رفتـه 
اسـت سرپرسـتی کنـد و او را از جهـل بیـرون آورد و 
امـور مشـتبه را بـرای او روشـن سـازد، بر کسـی که 
یتیمـی را سرپرسـتی کنـد و بـه او آب و غـذا دهـد، 

ماننـد برتـری خورشـید بر سـتارة ُسـها1 اسـت.2
از گذشـته های دور عنایـت خاصـی از سـوی یاران 
ائمـه)ع( و علمـای شـیعه در گـردآوری پرسـش و 
پاسـخ هایی که میـان پیامبر اکـرم)ص( و ائمـه)ع( و 
مخاطبانشـان رد و بدل می شـده وجود داشـته است. 
یکـی از قدیمی تریـن ایـن کتاب ها »مسـائل علی بن 
جعفـر« اسـت کـه در آن علی بـن جعفـر، سـؤاالت 
امـام موسـی کاظـم)ع(  بـرادرش  از  کـه  را  فقهـی 
پرسـیده جمـع آوری کـرده اسـت. یکی دیگـر کتاب 
»ابومنصـور  آن  مؤلـف  کـه  اسـت  »االحتجـاج« 
علمـای  از  طبرسـی«  ابی طالـب  احمدبن علی بـن 
قـرن ششـم می باشـد. در ایـن کتـاب هم پرسـش و 
پاسـخ ها و مناظـرات پیامبر خـدا)ص( و اهل بیت)ع( 
بـا موضوع اعتقـادی جمع آوری شـده اسـت. مرحوم 

عالمـه محمدباقـر مجلسـی، از علمـای قـرن یازدهم 
و اوائـل قـرن دوازدهـم، نیـز در مجلـدات مختلـف از 
کتـاب عظیـم »بحاراالنـوار«؛ به ویـژه در جلـد نهـم و 
دهـم بـه پرسـش و پاسـخ ها و مناظـرات اعتقـادی 
قـرآن و رسـول اکـرم)ص( و اهل بیـت)ع( پرداختـه 

ست. ا
در آثـاری کـه بـا موضـوع پرسـش و پاسـخ نگارش 
یافته، بیشـتر به اصل پرسـش و پاسـخ پرداخته شده 
و کمتـر بـه بحـث »روش هـای پاسـخ گویی« توجـه 

گردیده اسـت.
چندیـن سـال پیـش، درسـی را بـا عنـوان اصـول 
عقایـد بـرای دانش پژوهـان قرآنـی داشـتم. در طـول 
دربـارة  خـود  تجربیـات  مناسـبت هایی  بـه  کالس 
شـیوة پاسـخ گویی بـه پرسـش های اعتقـادی را بیان 
می کـردم. پـس از آن تصمیـم گرفتـم ایـن شـیوه ها 
را بـرای اسـتفادة دبیـران و روحانیـان به صورت کتاب 
منتشـر کنم. وقتی شـروع به نوشـتن کردم، به کتب 
روایـی هم مراجعه کـردم تا برای هر کدام از شـیوه ها 
شـاهدی قرآنی یا روایی بیابـم. در این مراجعه بود که 
متوجه شـدم، بـر فضای پاسـخ گویی به پرسـش های 
اعتقـادی در قـرآن و سـیره و سـخنان اهـل بیت)ع( 

دبیران گرامی از این شماره به بعد سلسله مقاالت روش شناسی پاسخ 
گویی به پرسش های اعتقادی در این مجله آورده می شود. امیدواریم 

درپاسخ گویی سواالت دانش آموزان راهنمای خوبی برای شما باشد
آموزش

١
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قواعـدی حاکم اسـت که نشـان می دهد دیـن برای 
پاسـخ گویی بـه پرسـش های اعتقـادی بـرای خـود 
شـیوه و روشـی خاص دارد. به همین دلیل کار قبلی 
را کنـار گذاشـته و شـروع به تحقیق کـردم. از اینجا 
بـه بعد دیگر بـه آنچه با تجربة خویش بدان رسـیده 
بـودم توجهی نداشـتم. دغدغة اصلی بنده این شـده 
بـود کـه آیـات و روایـات را بررسـی کـرده و قواعـد 

پاسـخ گویی اهـل بیـت)ع( را اسـتخراج کنم.
نـزول  زمـان  در  به ویـژه  اعتقـادی،  پرسـش های 
قـرآن و عصـر اهـل بیـت)ع( از مسـائل پیـش روی 
مبلغـان دینـی و از پرسـش های اصلی هـر روزگاری 
بـوده اسـت. در عصر ما این پرسـش ها فراگیر شـده 
و از ِقبـل سـهولت ارتباطـات و توسـعة رسـانه های 
جمعـی در تمـام اقشـار و سـنین مختلف از مسـائل 

اصلـی زندگی انسـان شـده اسـت.
فراینـد پاسـخ گویی بـه پرسـش های اعتقـادی دو 
رکـن اساسـی دارد؛ یکی محتوای پرسـش و دیگری 
شـیوة پاسـخ گویی. بـرای یـک پاسـخ گویی موفـق، 
بایـد هـم بـر محتـوای پاسـخ مسـلط بـود و هـم با 
شـیوة انتقال آن به مخاطب آشـنا شـد. حال با توجه 
بـه اینکه قرآن و اهل بیت)ع( در پاسـخ گویی شـیوة 
خاصـی داشـته اند و با توجـه به اعتقاد مـا در پیروی 
از ثقلین، باید این شـیوه ها را پیدا کنیم و در مسـیر 

پاسـخ گویی بـه کار گیریم.
در ایـن سلسـله مقاالت كـه در مجله رشـد قرآن و 
معارف اسـالمي چاپ مي شـود بنا داریـم مخاطب را 
قدم به قـدم از ابتـدا، یعنی قبـل از اینکـه وارد عرصة 
پاسـخ گویی شـود، تا وقتی که مشـغول پاسـخ گویی 
می شـود، همراهـی کنیـم؛ بدین ترتیب که شـیوه ها 
را بـا نظـم خاصی در دو بخش کلـی: »پیش نیازهای 
پاسـخ گویی« و »مسیر پاسـخ گویی« مطرح خواهیم 

کرد.
در »پیش نیازهای پاسـخ گویی« در پی آن هسـتیم 
را  پاسـخ گویی  عرصـة  بـه  ورود  نیازمندی هـای  تـا 
مشـخص کنیم و در »مسیر پاسخ گویی« می خواهیم 
نکاتـی را کـه پاسـخ گو در مواجهـه بـا یک پرسـش و 
اقـدام بـه جـواب باید در نظـر بگیرد بیان کنیـم. این 

بخش در سـخ قسـمت تبیین شـده اسـت:
اول: نکاتـی کـه بـا دقـت در خـود »پرسـش« باید 

در نظـر گرفت؛
دوم: مطالبـی کـه بـا دقـت در شـخصیت و نیـات 

»پرسشـگر« بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد؛
سـوم: امـوری کـه در خـود »پاسـخ« بایـد در نظر 

گرفته شـود.
قسـمت سـوم، خـود در چهـار عنـوان ذکـر شـده 

ست: ا
اول: »نـکات اخالقـی« که باید در حین  پاسـخ گویی 

رعایت شـود؛
دوم: »نکات مربوط به واژه ها«؛

سـوم: »مسـتندات« و دالیلی که پاسخ گو می تواند از 
آن ها استفاده کند؛

چهـارم: »شـیوه ها«یی کـه پاسـخ گو در نحـوة ارائـة 
پاسـخ می توانـد از آن هـا بهـره ببرد.

بدیهـی اسـت کـه چـون مـا بـه دنبـال پیـدا کردن 
روش هـا در فرهنـگ قـرآن و اهل بیـت )ع( هسـتیم. 
منابـع مـا آیات قـرآن و کتـب روایی خواهد بـود. البته 
برای فهم بهتر قرآن از تفاسـیر و فنون تفسیری که در 
پـی تبییـن هر چه دقیق تر قـرآن بوده  اند نیز اسـتفاده 
کرده ایـم؛ مثاًل در برخـی از موارد بـرای فهم دقیق آیه 
بـه سـراغ شـأن نـزول آن در کتب تفسـیری رفته ایم. 
در کتـب روایـی نیز، هم بـه دنبال روایاتـی بوده ایم که 
گفتار معصـوم)ع( را نقل کرده اند و هم نشـان از کتبی 

گرفته ایم که سـیرة معصومیـن)ع( را شـرح داده اند.
شـیوه ها  ایـن  از  برخـی  در  کـه  نمانـد  ناگفتـه 
در  و  نداشـته  موضوعیـت  اعتقـادی  پرسـش های 
پاسـخ گویی به پرسـش های فقهی و اخالقـی نیز باید 

مراعـات شـوند.
در همیـن جـا تذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت که 
برخی از مسـتندات در ناحیة داللت، به صورت آشـکار 
بـر مدعا داللت داشـته و برخـی داللت ظّنـی دارند. از 
جهت سـند هم حتی المقدور تالش شـده تا روایات از 
کتب معتبر و شـیعی نقل شـود. روایات در این نوشتار 
بررسـی سـندی نشـده؛ امـا از نظـر مضمونـی روایاتی 
آورده شـده کـه بـا اصـول اساسـی دیـن در تعـارض 
نیسـت و از نـگاه محتوایـی اشـکالی ندارنـد. ارجاع به 
چنـد منبـع در یـک روایت هـم نشـان از اعتماد علما 

به روایـت دارد.

1. روش چیست و روش شناسی کدام 
است؟

روش یـا متـد3 در لغـت بـه معانی متعـدد از جمله: 
قاعده، قانون، شـیوه، اسـلوب، سـبک و ... آمده است؛ 

امـا در اصطـالح به سـه چیـز اطالق می شـود:
1. مجموعة طرقی که انسـان را به کشف مجهوالت 

و حل مشـکالت هدایت می کند؛
2. مجموعـة قواعـدی که هنگام بررسـی و پژوهش 

واقعیـات باید بـه کار برد؛
3. مجموعـة ابزار یـا فنونی که پژوهشـگر را در این 

مسـیر از مجهوالت بـه معلومات راهبـری می نماید.4
بـا توجـه به نکات فـوق روش خـود در این تحقیق 
را این گونـه تعریـف می کنیـم: روش عبارت اسـت از 
راه بـه کار گیری قواعد، شـیوه ها و فنون پاسـخ گویی 
کـه پاسـخ گو بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود از آن 

می گیرد.5 بهـره 

 برای یک پاسخ گویی 
موفق، باید هم بر محتوای 

پاسخ مسلط بود و هم با 
شیوة انتقال آن به مخاطب 

آشنا شد. حال با توجه به 
اینکه قرآن و اهل بیت)ع( 

در پاسخ گویی شیوة 
خاصی داشته اند و با توجه 

به اعتقاد ما در پیروی از 
ثقلین، باید این شیوه ها 
را پیدا کنیم و در مسیر 
پاسخ گویی به کار گیریم
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2. پرسش
مقصـود مـا از پرسـش در اینجـا هر گزاره ای اسـت 
کـه از سـوی مخاطـب مطـرح شـده و در انتظـار 
پاسـخی برای آن اسـت، خواه قصـد او برطرف کردن 
جهـل خود باشـد یا به قصـد دیگری این پرسـش را 

مطـرح کند.

3. پرسش های اعتقادی
همان طـور کـه در مقدمـه ذکـر شـد، مقصـود مـا 
از اعتقـادات مسـائلی اسـت کـه بـه حـوزة عقایـد و 
مسـائل فکـری مربـوط می شـود. به تعبیـر دیگر اگر 
مـا تقسـیم بندی عقایـد، اخـالق و احـکام را در نظر 
بگیریـم، مقصـود عقایدی اسـت که قسـیم اخالق و 

احـکام می باشـد.

4. قرآن
در ایـن تحقیـق حجّیـت قـرآن به عنوان یـک اصل 

موضوعـی6 پذیرفته شـده اسـت. از نظر مـا قرآن:
الـف. کتابـی آسـمانی اسـت کـه تحریفـی در آن 

صـورت نگرفتـه اسـت.
بی تردیـد، ما ایـن قرآن را بـه تدریج نـازل کرده ایم، 

و قطعاً نگهبـان آن خواهیم بود.7

ب. برای هدایت همة انسان ها فرستاده شده است.
مـاه رمضان ]همان ماه[ اسـت کـه در آن، قرآن فرو 
فرسـتاده شـده اسـت، ]کتابی[ کـه مـردم را راهبر، و 
]متضمن[ دالیل آشـکار هدایت، و ]میزان[ تشخیص 

حق از باطل اسـت.8

ج. ظواهر و محکمات قرآن حجت بوده و متشابهات 
آن هـم با تفسـیر پیامبـر)ص( و اهل بیـت )ع( حجت 

است.
اوسـت کسـی کـه ایـن کتـاب ]قـرآن[ را بـر تـو 
فـرو فرسـتاد. پـاره ای از آن، آیـات محکـم ]صریـح 
و روشـن[ اسـت. آن هـا اسـاس کتابنـد و ]پـاره ای[ 
دیگـر متشـابهاتند ]کـه تأویل پذیرنـد[. امـا کسـانی 
کـه در دل هایشـان انحـراف اسـت بـرای فتنه جویـی 
و طلـب تأویـل آن ]بـه دلخـواه خـود[ از متشـابه آن 
پیـروی می کننـد، بـا آنکـه تأویلـش را جـز خـدا و 
ریشـه داران در دانـش کسـی نمی دانـد. ]آنـان کـه[ 
می گوینـد: »مـا بـدان ایمـان آوردیـم، همـه ]چـه 
محکـم و چـه متشـابه[ از جانب پـروردگار ماسـت«، 
نمی شـود.9  متذکـر  کسـی  خردمنـدان  جـز  و 

)ال عمران/ 7(

5. اهل بیت )ع(
مقصـود مـا از اهل بیـت)ع( در این تحقیق شـخص 

رسـول خـدا)ص( و خانـدان پـاک اوسـت. در ایـن 
تحقیـق حجیت سـنت این بزرگـواران نیز به عنوان 

اصـل موضوعـی پذیرفته شـده اسـت. از نظر ما:
الـف. سـخنان اهـل  بیـت)ع( اگـر در مقـام بیان 
بـوده و تقیـه نبـوده باشـد قابل اسـتناد می باشـد.
ب. رفتـار آن بزرگـواران نیـز ماننـد سخنانشـان 

دارد.10 حجیـت 
ج. تقریـر آن هـا کـه نشـانة تأییـد عملـی اسـت 
حجـت بـوده و ماننـد رفتـار و گفتـار قابل اسـتناد 

اسـت.11

اهمیت پرسش در معارف دینی
بـا مـروری بر آیـات قـرآن و روایـات اهل بیت)ع( 
در می یابیـم کـه دیـن به صـورت کلـی مخاطبـان 
خـود را به پرسشـگری تشـویق نمـوده و بـا تعابیر 
گوناگون انسـان ها را به سـمت پرسشـگری سـوق 
بـه  تشـویق  عالوه بـر  دیـن،  اگرچـه  اسـت.  داده 
پرسشـگری، ذهن کنجکاو انسـان را نیـز مدیریت 
نیـز  را  او  پرسـش های  جهت گیـری  و  کـرده 
مشـخص کـرده اسـت کـه در بحـث بعـد بـه آن 

خواهیـم پرداخـت.
دیـن در یـک دعـوت کلـی انسـان هایی را کـه 
دچـار جهـل هسـتند، بـه پرسـش از اهـل ذکـر 
تشـویق می کنـد. خداونـد در دو آیـه از قرآن کریم 

می فرمایـد:
اگر نمی دانید از اهل ذکر بپرسید.12

پرسـش و پاسـخ های زیـادی که در قـرآن وجود 
داشـته و سـؤاالت فراوانی که اقشـار مختلف مردم 
از اهل بیـت)ع( پرسـیده  اند، نشـان از آن دارد کـه 
نه تنهـا دیـن در مقابـل پرسشـگری مانعـی ایجاد 
نکـرده؛ بلکه با نـوع برخورد خـود راه را برای خالی 

شـدن ذهن هـا از سـؤاالت بـاز کرده اسـت.
گذشـته از پرسـش هایی که مردم از اهل بیت)ع( 
می نمودنـد، خـود ایـن بزرگـواران نیـز مـردم را 
دعـوت بـه پرسشـگری می کردنـد. از معروف ترین 
از  روایتـی  مدعاسـت،  ایـن  مؤیـد  کـه  روایاتـی 

امیرالمؤمنیـن علـی)ع( اسـت کـه فرمـود:
ای مـردم! از مـن بپرسـید پیـش از آنکـه مـرا از 

دسـت بدهیـد.13

همچنین پیامبر خدا)ص( فرمود:
دانـش گنجینه ای اسـت و کلیدهای آن پرسـش 
اسـت؛ پـس رحمـت خـدا بر شـما بپرسـید که بر 
اثـر آن چهـار نفر پـاداش می یابنـد: سـؤال کننده، 

پاسـخ دهنده، شـنونده و دوسـتدار آنـان.14
شـاید با توجـه به این معـارف بتوان گفـت که از 
نـگاه دیـن، از پـرده بیـرون آمدن برخـی از حقایق 
فقـط در سـایة پرسـش امکان پذیـر خواهـد شـد 

 پیامبر )ص( فرمود: 
دانش گنجینه ای است 
و کلیدهای آن پرسش 
است؛ پس رحمت خدا 
بر شما؛ بپرسید که بر 
اثر آن چهار نفر پاداش 
می یابند: سؤال کننده، 
پاسخ دهنده، شنونده و 
دوستدار آنان
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و کسـانی کـه اهـل پرسـش نیسـتند، از رسـیدن به 
برخـی از حقایـق الهـی نیز محروم هسـتند.

امـام  کـه  اسـت  انـدازه ای  بـه  پرسـش  اهمیـت 
صـادق)ع( می فرمایـد:

همانا مردم هالک می شوند، چون نمی پرسند.15
البتـه تعمـق در معارف اسـالمی این نکتـه را به ما 
گوشـزد خواهـد کـرد که فقط پرسـیدن نیسـت که 
درهـای حقیقـت را روی مـا می گشـاید؛ بلکـه بایـد 
انسـان  اهـل خـوب پرسـیدن باشـد کـه بـا حقایـق 

بیشـتری آشـنا شود.
رسول خدا)ص( نیز فرمود:

خوب پرسیدن نیمی از دانش است.16
خـوب  کـه  »هـر  فرمـود:  علـی)ع(  امیرمؤمنـان 
پرسـش کنـد، دانـا شـود و هر کـه دانا شـود،  خوب 

پرسـش کنـد.«17
توجـه در ایـن روایـات بـه مـا می فهماند کـه میان 
دانایـی و خوب پرسـیدن رابطـة متقابل وجـود دارد 

کـه هر کـدام باعـث ازدیـاد دیگری می شـود.
امـا اینکه خوب پرسـیدن چـه ویژگی هایـی دارد؟ 
در قسـمت بعـد بـه صـورت مختصـر بـه آن پاسـخ 

گفت. خواهیـم 

انواع پرسش
پرسـش را بـه پنـج مـالک می تـوان تقسـیم کـرد 
و خـوب و بـد آن را تشـخیص داد. آن پنـج مـالک 
عبارت اند از: الف. چه می پرسـیم؟ ب. چرا می پرسـیم؟ 
ج. از کـه می پرسـیم؟ د. چگونـه می پرسـیم؟ ه. چقدر 

می پرسـیم؟

الف. چه می پرسیم؟
از یـک بعـد خـوب بـودن پرسـش بسـتگی بـه 
مطلبـی دارد که دربارة آن سـؤال می شـود. برخی از 
مطالـب در حـد فهم و درک انسـان نبـوده و از دایرة 

توانایـی علمـی او خارج اسـت.
از تـو دربـاره قیامت می پرسـند ]که[ وقـوع آن چه 
وقـت اسـت؟ بگـو: »علم آن، تنهـا نزد پـروردگار من 
اسـت. جـز او ]هیچ کس[ آن را به موقع خود آشـکار 
نمی گردانـد. ]ایـن حادثـه[ بـر آسـمان ها و زمیـن 
گـران اسـت، جز ناگهـان به شـما نمی رسـد.« ]باز[ 
از تو می پرسـند گویا تـو از ]زمان وقـوع[ آن آگاهی. 
بگـو: »علم آن، تنها نزد خداسـت،  ولی بیشـتر مردم 

نمی دانند.«18
برخـی از مطالـب نیـز مـورد نیـاز انسـان نیسـت. 
همیـن هنگامة بر پاشـدن قیامـت خود نمونـه ای از 
همیـن امور اسـت. آنچه انسـان بـدان نیـاز دارد این 
اسـت کـه بدانـد چـه بایـد انجام دهـد تـا در قیامت 
بـه حیـات طیبه دسـت پیدا کنـد. خداونـد نیز علم 
مربـوط بـه ایـن را از طریـق انبیـا و اولیـای الهـی به 

مردم رسـانده اسـت.
مـردی از بادیه نشـینان19 به حضور رسـول اهلل)ص( 
شـرفیاب شـد. انس بـن مالـک می گوید: هـرگاه مرد 
بادیه نشـینی بـه حضـور پیامبـر اکـرم)ص( می آمـد 
مـا  می کـرد،  سـؤال  را  مطالبـی  حضـرت  آن  از  و 
خوشـحال می شـدیم. ایـن مـرد کـه از بیابـان آمده 
بـود، بـه رسـول خـدا)ص( عـرض کـرد: قیامت کی 

برپـا می شـود؟
همزمـان بـا سـؤال ایـن شـخص، وقـت نمـاز فـرا 
رسـید. حضـرت شـروع به نمـاز خواندن کـرد. وقتی 
نمـاز تمـام شـد، فرمـود: آن کسـی کـه از زمـان فرا 

رسـیدن قیامـت سـؤال کـرده بـود، کجاسـت؟
آن مرد گفت: منم یا رسو ل اهلل!

حضـرت فرمودنـد: تـو بـرای قیامـت چـه آمـاده 
کـرده ای؟

گفـت: به خدا سـوگند من اعمـال زیـادی از قبیل 
نماز و روزه )مسـتحبی( برای قیامـت فراهم نکرده ام؛ 
یعنـی بـه همان مقدار واجـب اکتفا کـرده ام و توفیق 
انجـام عبادت هـای مسـتحبی نصیبـم نشـده؛ ولـی 
ذخیـره ای دارم و آن ایـن اسـت که من، خدا و پیامبر 

او را دوسـت دارم.
پیامبـر)ص( فرمـود: هـر انسـانی بـا محبـوب خود 

محشـور می شـود.
انـس می گویـد: هنگامی کـه حضرت رسـول)ص( 
محشـور  خـود  محبـوب  بـا  انسـانی  هـر  فرمـود: 
می شـود، هرگـز مسـلمانان را بعد از اسـالم چنین با 

نشـاط ندیـدم.20
در اینجـا هـم می بینیـم کـه پیامبـر اکـرم)ص( به 
جای سـخن گفتـن دربـارة زمـان برپایی قیامـت، از 

توشـة آخـرت سـخن می گویند.
مصلحـت  بـه  هـم  مطالـب  از  برخـی  فهمیـدن 
انسـان نیسـت. پرسـش کـردن دربـارة این امـور هم 
از پرسـش های خـوب نمی توانـد باشـد. خداونـد در 

قـرآن کریـم می فرمایـد:
ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد، از چیزهایـی که 
اگـر بـرای شـما آشـکار گـردد شـما را اندوهنـاک 
می کنـد مپرسـید. و اگـر هنگامـی کـه قـرآن نـازل 
می شـود، دربـاره آن  هـا سـؤال کنیـد، بـرای شـما 
از آن ]پرسـش  های بیجـا[  روشـن می شـود. خـدا 

گذشـت، و خداونـد آمرزنـده بردبـار اسـت.21
شـاید بتـوان گفـت خـوب پرسـیدن از ایـن زاویه، 
انسـان  پرسـش کـردن دربـارة چیـزی اسـت کـه 
توانایـی فهمـش را داشـته، مـورد نیـازش بـوده و 

مصلحـت انسـان در گـرو فهـم آن باشـد.

ب. چرا می پرسیم؟
نیـت پرسشـگر هـم در خـوب و بـد بودن پرسـش 
مؤثـر اسـت. گاهـی پرسـش ها بـرای فهـم حقیقـت 

 تعمق در معارف 
اسامی این نکته 

را به ما گوشزد 
خواهد کرد که فقط 
پرسیدن نیست که 
درهای حقیقت را 
روی ما می گشاید؛ 

بلکه باید انسان  
اهل خوب پرسیدن 

باشد که با حقایق 
بیشتری آشنا شود
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اسـت؛ اما گاهی بـرای عرض انـدام یا به لغزش 
انداختـن طرف مقابل اسـت. پرسـش های نوع 
اول مصـداق حسن السـؤال و پرسـش های نـوع 

دوم از سـؤاالت نادرسـت است.

امام صادق)ع( به  عنوان بصری فرمود:
آنچـه را نمی دانـی از دانشـمندان بپـرس؛ اما 
بـر حذر بـاش از اینکه برای بـه لغزش انداختن 
آن هـا و آزمایـش ]رتبـة علمی[ آن ها پرسـش 

کنی.22
امیرمؤمنـان علـی)ع( نیز به کسـی کـه از آن 

حضرت سـؤال مشکل سـازی پرسـید، فرمود:
بـه نیـت یادگیری بپـرس؛ نه به قصـد آزردن 

و به لغـزش انداختن.23
حسـین بن علـوان می گویـد: مـردی از امـام 
صـادق)ع( دربارة طعم آب پرسـید. امام فرمود:
بـرای مچ گیـری و  نـه  بپـرس؛  بـرای فهـم 
درمانده سـازی. طعـم آب طعم زندگی اسـت.24

ج. از که می پرسیم؟
بـا توجـه بـه توصیـة قـرآن بـه پرسـش از 
دانایـان و اهـل ذکـر25، بایـد گفـت کـه بـرای 
روشـن شـدن شـبهات و یافتن پاسـخ سؤاالت 
نمی تـوان به هر کسـی رجـوع کرد، دانـا و اهل 
علـم بـودن حداقـل صفتـی اسـت که بایـد در 

طـرف مقابـل وجود داشـته باشـد.

د. چگونه می پرسیم؟
یکـی از امـوری کـه در حسـن سـؤال تأثیـر 
بسـزایی دارد ادب پرسش اسـت. وقتی جاهلی 
از یـک دانشـمند پرسشـی می کند، بایـد ادب 
گفتـار را رعایـت کرده و متواضعانه درخواسـت 

پاسـخ داشـته باشد.
رسـول خـدا)ص( فرمـود: بـا کسـی کـه از او 
چیـزی یـاد می گیریـد و بـا کسـی کـه چیزی 
بـه او یـاد می دهیـد به نرمـی برخـورد کنید.26

ه. چقدر می پرسیم؟
در نـگاه اسـالمی، اعتـدال رکن تمـام اعمال 
نیـک اسـت. اگر عملی هـر چند خـوب، از حد 
اعتـدال به سـمت افراط یا تفریط رفـت، ارزش 
خـود را از دسـت داده و تبدیـل بـه ضـد ارزش 

می شـود.
امیرمؤمنان علی)ع( فرمود:

زیاد پرسیدن خسته کننده است.27
این مقاله ادامه دارد...

پی نوشت ها
1. یکی از ستارگان دّب اکبر.

2. »عـن ابـی محمـد الحسـن بن علی العسـکری)ع( قال: قال الحسـین ابـن علی)ع( فضـل کافل یتیم 
آل محمـد المنقطـع عـن موالیـه الناشـب فـی رتبـئ الجهـل یخرجه مـن جهلـه و یوضح له ما اشـتبه 
علیـه علـی فضـل کافـل یتیم یطمعه و یسـقیه کفضل الشـمس علی اسـها.« االحتجـاج، ج 1، ص 11.
3. method

4. نگرشـی بـر آمـوزش بـا تأکید بر آمـوزش دینـی، ص 28؛ بـه نقـل از: دائرئ المعارف علـوم اجتماعی، 
ص 446.

5. اقتباس از همان.
6. اصـل موضوعـی بـه معنی اصلی اسـت که مبنای اثبات سـایر مسـائل قـرار می گیرد و صحـت آن در 
علـم خاصـی مسـلم فرض می شـود؛ هر چند اثبـات صحت آن در علم دیگری نیازمند اسـتدالل اسـت.

7. )إنا نحن نزلنا الذکر و إنا له لحافظون( سورة حجر: 15، آیة 9.
8. )شـهر رمضـان الـذی انـزل فیـه القـرآن هدی للنـاس و بینات مـن الهدی و الفرقان( سـورة  بقـره: 2، 

.185 آیة 
9. )هـو الـذی انـزل علیـک الکتاب منه آیات محکمات هـن ام الکتاب و اخر متشـهابهات فأما الذین فی 
قلوبهـم زیـغ فیتبعـون مـا تشـابه منه ابتغاء الفتنـئ و ابتغاء تأویلـه و ما یعلـم تأویله إال اهلل و الراسـخون 

فـی العلـم یقولـون آمنا بـه کل من عند ربنـا و ما یذکراال اولـوا األلباب( سـورة آل عمـران: 3، آیة 7.
10. دروس فی علم االصول، حلقة اول؛ ص 98.

11. همان.
12. )فاسـئلوا أهـل الذکـر إن کنتـم ال تعلمـون( سـورة نحـل: 16، آیـة 43 و سـورة انبیـاء: 21، آیة 7. 
ایـن کـه اهـل ذکـر مـورد اشـاره در آیه چه کسـانی هسـتند، در بیـن مفسـرین اندکی اختـالف وجود 
دارد. بـرای تحقیق بیشـتر ر. ک: تفسـیر نمونه، ج 11، ص 241؛ ترجمه المیـزان، ج 12، ص 375.

13. »أیها الناس! سلونی قبل از تفقدونی«؛ نهج البالغه، خ 189؛ کامل الزیارات، ص 155.
14. »العلـم خزائـن و مفاتیحـه السـؤال فاسـألوا رحمکـم اهلل فانـه یوجـر أربعـئ: السـائل، والمتکلـم، 

والمسـتمع، والمحـب لهـم.« تحـف العقـول، ص 41؛ بحاراالنـوار، ج 74، ص 144.
15. »عـن زرارئ و محمدبـن مسـلم و بریـد العجلـی قالـوا: قـال أبـو عبـداهلل)ع( لحمـران بـن أعین فی 
شـیء سـإله: إنما یهلک الناس ألنهم ال یسـألون.« الکافی، ج 1، ص 40؛ بحاراالنوار، ج 1، ص 198.

16. »حسن السؤال نصف العلم« منیئ المرید؛ ص 258؛ بحاراالنوار، ج 1، ص 224.
17. »من احسن السؤال علم و من علم احسن السؤال«؛ میزان الحکمه، ج 5، ص 2316.

18. )یسـئلونک عـن السـاعئ أیـان مرسـاها قل إنما علمهـا عند ربـی ال یجلیها لوقتها إال هـو ثقلت فی 
السـماوات و األرض التأتیکـم إال بغتـئ یسـئلونک کأنک حفی عنهـا قل إنما علمها عنـد اهلل و لکن اکثر 
النـاس ال یعلمـون( سـورة اعـراف: 7، آیـة 187. در بخش سـوم، فصل دربارة این مطلب سـخن خواهیم 

گفت.
19. بادیه نشـین بـه عرب هـای بیابان نشـینی می گفتنـد کـه به زندگـی شـهری رو نیـاورده و به همان 

زندگـی ابتدایـی خود پرداختـه بودند.
20. »عـن أنـس مالـک قـال: جاء رجل من أهـل البادیئ و کان یعجبنـا ان یأتی الرجل مـن أهل البادیئ 
یسـأل النبـی)ص( فقـال: یـا رسـول اهلل! متی قیام السـاعئ فحضرت الصـالئ فلما قضی صالته قـال: این 
السـائل عـن السـاعئ؟ قـال: أنا یا رسـول اهلل قـال: فما أعددت لهـا؟ ]قـال:[ و اهلل ما اعـددت لها من کثیر 
عمـل ال صـالئ و الصـوم إال انـی أحـب اهلل و رسـوله فقال لـه النبـی)ص(، المرء مع من أحـب قال أنس 
فما رأِیت المسـلمین فرحوا بعد االسـالم بشـیء أشـد من فرحهم بهذا.« علل الشـرایع، ج1، ص 139.

21. یـا أیهـا الذین آمنوا ال تسـئلوا عن اشـیاء إن تبد لکم تسـوکم و إن تسـئلوا عنها حیـن ینزل القرآن 
تبدلکـم عفـا اهلل عنها و اهلل غفور حلیم( سـورة مائـده: 5، آیة 101.

22. فاسـأل العلمـاء مـا جهلت، و إیاک أن تسـألهم تعنتا و تجربئ« منیـئ المریـد، ص 150؛ بحاراالنوار، 
ج 1، ص 222.

23. »قـال امیرالمؤمنیـن)ع( لسـائل سـأله عن معضلئ: سـل تفقها و التسـأل تعنتـا« نهج البالغه، قصار 
.320

24. »عـن الحسـین بـن علـوان قـال: سـأل رجـل أبا عبـداهلل)ع( عن طعـم الماء فقال: سـل تفقهـا و ال 
تسـأل تعنتا طعم الماء طعم الحیائ« المحاسـن، ج 2، ص 575: الکافی، ج 6، ص 381؛ وسـائل الشـیعه، 

ج 25، ص 234؛ بحاراالنـوار، ج 63، ص 443.
25. )فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم التعلمون( سورة نحل: 16، آیة 43 و سورة انبیاء: 21، آیة 7.

26. »قـال النبـی)ص(: لینـوا لمـن تعلمون و لمن تتعلمـون منه.« منیـئ المریـد، ص 193؛ بحاراالنوار، 
ج 2، ص 62.

27. »کثرئ السؤال تورث المالل« عیون الحکم و المواعظ، ص 389.
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