
و پاسخگويي به شبهات و پاسخگويي به شبهاتدرباره مركز مطالعات  درباره مركز مطالعات
 مهر رضايي والمسلمين دكتر االسالم حجتبا گفتگو

 شبهاتبه وپاسخگويي مطالعات مركز رياست

و با چه هدفي تاسيس شد؟ لطفاًي پاسخ:مجله  بفرماييد مركز در چه سالي

و پاسخگويي به شبهات در سال� ا تصـويب شـوراي عـالي حـوزهبـ78مركز مطالعات
و اهداف مهمي هم پشت اين قضيه بود. ميعلميه قم تاسيس شد هدف اصلي توان گفت كه

 شبهاتي كه احيانـا از طـرف برخـي منـابع ديني بود؛پاسخگويي به شبهاتهمت اولو اولوي
در امعوج.بايد پاسخ داده شودو الزم است به آنها شود القاء مي معمـوال بـه داليـل مختلـف

و شبهاتي مي شوند كه در صورت عدم دفـع  مقاطعي خصوصا در حوزه اعتقادات دچار مسايل
ميو رفع آنها زير ساخت هاي  و از اين روي بايد به آنها پاسخ اعتقادي جامعه به مخاطره افتد

وماجامعه داد شـبهاتيو درگيـر مسـائل هـا در برخي زمـان نيز از اين قضيه مستثني نيست
حضـرات بزرگـوار بـه ايـن معنـا؛داده شود. حاال چه كسي پاسخ بدهدبايد پاسخكه شود مي

است. پاسخگويي به مسائل ديني، متولي علميه حوزه رسيدند كه پاسخگويي در وهله اول كار
و معـارف(لذا با اين هدف.اش حوزه است اصلي و سواالت مـردم در حـوزه ديـن كه شبهات

شد) ديني پاسخ داده شود باتا،اين مركز تاسيس و شبهات خودشان را مردم بتوانند سواالت
ك سـري لذا با ايـن اهـداف يـك.رندو جواب را بگي ردهيك مركز حوزوي قابل اعتماد طرح

شد سياست و سياست ها مركز تاسيس و براساس آن اهداف .ها تنظيم شد
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مواجه بوديم با موجي از شبهات، آيا علت70دانيد كه در دهه حضرتعالي ميي پاسخ:مجله

 اينكه اين مركز در آن دهه شروع به فعاليت كرد با اين مساله ارتباطي داشت يا نه؟

بي نمي� به ولي آنچه مهم است،. است ارتباط بوده شود گفت ضرورت اصل پاسخگويي
هاي بعد؛ به هر حـالو چه دهه80و چه دهه70حاال چه دهه.شبهات در هر عصري است

ـ  و تـرويج معـارف دينـي، ب و تبليغ دين ه مردم انتظار دارند حوزه علميه به عنوان متولي دين
و شبهات ديني پاسخ بده به در بعضي مقاطع البته؛دسواالت جهت كثـرت شـبهات، تاريخي

شـبهات در جامعـه رواج70در سـاله است مثالبرجستگي خاصي داشتگويي پاسخعمليات 
و فرهنگي جامعه، با يـك سـري شـبهات  بيشتري يافت خصوصاً در مسائل معرفتي، معارفي

امـا،مركز دخالـت نداشـته اي در تأسيس اين شود گفت كه چنين قضيه لذا نمي؛مواجه شديم
به يك مبناي اصـلي كـه همـان ضـرورت اين مرز با عنايتبلكه است. علت تامه هم نبوده 

و سؤاالت ديني بود پاسخ شد گويي حوزه به شبهات .بنا

تا آنجايي كه يادم است در همان بدو تشكيل مركز شايد يك سـال بعـد ازي پاسخ:مجله

شناسان، ديداري را با مقام معظم رهبـري داشـتند. مجموعه كارو تأسيس؛ اعضاي مركز 

و رهنمودهايي داشتند؟ ايشان چه توصيه  ها

آن ديداري كه با رهبر معظم انقالب داشتيم منشائش اين بود كه مدير حـوزه علميـه�
ا... حسيني بوشهري در ديداري كه با رهبري معظم انقالب داشـتند گفتـه  وقت حضرت آيت

ت و يك بخشي هم دارد كـه بـه نقـد بودند كه ما مركزي يمطبوعـات شـبهات اسيس كرديم
اي اندر كـاران مركـز جلسـهو ايشان اظهار تمايل كرده بودند كه با مجموعه دست پردازد مي

و ارايـه گزارشاتي درباره فعاليت مركزويم كردپيدا توفيق حضور داشته باشند پس از آن شـد
و ها، بخش ونتمعاو هاي مركز ايشان واقعا از فعاليت و بخـش نقـد گـروه هـا هـاي مختلـف

حدت ادامه پيدا بكنـد،  و و خواستند كه اين كار با شدت شبهات مطبوعاتي خيلي تقدير كردند
داشتند. چون در آن زمان برخـي اين مسئلهخصوصاً نقد شبهات كه ظاهرا عنايت بيشتري به 

در مطبوعات در القاي شبهات فعاليت گسترده خيلي از شبهات80و70همان دهه اي داشتند
مي در رسانه و ها مطرح شد بعد پيشنهاداتي هم فرمودند مثالً در بحث پاسخگويي به شـبهات
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و محتواي مركز كه بسيار پيشنهاد خوبي بود، مضمون فرمايش ايشان اين بندي پاسخ طبقه ها
آم تان را طبقه بود كه شما بايد طوري اطالعات و بايد اري در دست داشـته باشـيد بندي كنيد

و شـهر در مقطـع  كه اگر از شما بپرسند مثال اين در فالن ماه از فالن سال در فالن اسـتان
كه سني خاص يا جنسيت خاص چه شبهه اي مطرح بوده شما بتوانيد گزارش بدهيد. سواالتي

و ... با اين سازو آيد طبقه مي تـوان كار مـي بندي بشود جنسيت، سطح سواد، استان، شهر، ماه
نياز سنجي نمود كه مثالً در فالن استان چه موضوعي بيش از ساير موضوعات نيـاز بـه كـار 
و االن هم در همين قضيه به لطف  و به لطف خدا همين فرمايش هم سريعا پيگيري شد دارد

و موفق هستيم .خدا كارهايي شده

مي پاسخ:مجله و پاسـخ در حال حاضر بيش از يك دهه از فعاليت مركز گـويي بـه طالعات

و در اين مسير با  شبهات سپري شده است مركز تا چه ميزان به اهداف خود نزديك شده

و موانعي رو به رو است؟ چه چالش  ها

مي فعاليتگاهي در نگاه خردو گاهي در نگاه كالن ما� و بـاز بررسـي ها را رصد كنيم.
و سياست در اينها با توجه به اهداف اساسنامه بايد ديده بشود كه ايـن خـود يـك هاي مندرج

و سياسـت  و با توجه بـه اهـداف هـاي مركـز در ايـن بحث ديگري است. اما به لحاظ كالن
مي سال و مركز توانسته رسد فعاليت ها، به نظر هم مخاطبها بسيار مفيد بوده هاي خودش را

نگجذب  و هم و اين يك امتيازي است به نظر بندهكند ليلش هم ايـن اسـت كـهد،ه بدارد.
تا االن، هر چند حجم سؤاالت در يـك فصـل79آيد از همان حجم سواالتي كه برايمان مي

و ضعف داشته است ولي سواالت به صورت متوسط مي آمده يعني قطع يا مقطع زماني شدت
مياست. نشده  رسـد بـا توجـه بـه مثالً كاربرهاي پايگاه انديشه قم پيوسته مرتبطند. به نظر

و حقيقي كه دست ما هست به لطف خدا فعاليت مركز قابـل قبـول بـوده گزارش هاي واقعي
و فعاليت و كاربران متعدد به مركز و گواه مطلب توجه پرسشگران هاي آن اسـت حتـي است

و در خدمتا محققيني كه با ما مرتبط شان هستيم مشتاقانه با مركز ارتبـاط دارنـد. امـا بـه ند
و  اي هم اين را بايد بگوييم كه مركز در اين حوزه نيـز بـا تكيـه بـر برنامهلحاظ مسائل خرد

و سياست وها اهداف و سياستا، حركت كامال رو به رشد داشته ها ين حركت در مسير اهداف
و اين جاي خوشحالي دارد. و اين را هم ممكن است ولي بوده اي دازهنـابگوييم كه آن حـد
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ايـم. جا افتادن مركز در فضاي عمومي، هنوز به آن معنا نرسـيده كه ايده آل ما بوده به لحاظ
ميان شاء اهللا طبيعتا يك مشكالتي وجود دارد كه  شود. پتانسيل عظيمي در ايـن مركـز حل

وجود دارد كه اگر مردم عزيزمان اطالع داشته باشند طبيعتا حجم سؤاالت وارده چندين برابـر 
كه شود مي به مردم چرا گوينـد مـن زنـگ زدم يـا نامـه حوزه دارند گاهي مـي اعتقاد خاصي

و مشكلم را مي و از حوزه جوابم را بشنوم. نوشتم سوال دارم خواهم با حوزه علميه مطرح كنم
من ديگران هم مي ميپاسخ توانند به و مركز زيـر نظـر خواهم از حوزه بدهند ولي من علميه

بايـد مركـزي مهـم اسـت. البتـه تبليغـات . اين خيلحوزه علميه قم پاسخ خود را دريافت كنم
ان كيفيت برنامه باشد؛تر عميق و در اين سال ها هم همينطور كه ها به لطـف خـدا شاءا... بوده

.بيشتر هم خواهد شد

اشاره كرديد به اطالع مردم از مركز؛ چرا با وجود جايگاه مهمـي كـه مركـزي پاسخ:مجله

و پاسخگويي به شبهات دارد ول و حتي نهادهـا از وجـود چنـين مطالعات ي بيشتر مردم

هـاي مركـز اي جـزء سياسـت اطالع هستند؟ آيا فعاليت بدور از فضاي رسانه مركزي بي

 پاسخگويي به شبهات است؟و مطالعات 

و شبهات ديني مردم اسـت واقع آنچه كه ما دنبالش هستيم پاسخدر� گويي به سؤاالت
ما در ايـن چنـد سـال اخيـر هـم كـه در خـدمت.استو اين به نوعي متوقف بر تبليغ مركز 

در عزيزان بوديم توانسته و هاي مان براي تبليغ مركز فعاليت وسعحد ايم با آن امكانات موجود
و به لطف خدا كـار شـده از حيـث تشـكيل همـايش  و نشسـت متعدد داشته باشيم و هـا هـا

و غرفه نمايشگاه و استا هاي پاسخ ها ونگويي در سطح شهر قم و نمايشگاه كتـاب تهـران ها
و اينها همه خودش تبليغ مركز بوده در عين حال ما معتقديم كه هنوز مركز بـه، قرآن تهران

و شناسايي به جايگاه مطلوب خود نرسيده  كه واقعا بايـد همـه دسـت بـه است لحاظ تبليغي
و مطالعـاتي حـوزو  و اين مركز را به عنوان يك مركـز پژوهشـي و علـي دست هم بدهند ي

و ضرورت برايش تبليغ بكنند اما درباره سوال دوم تان، بايد گفت نه. بنـا نيسـت حسب فرض
ماننـد آن،و گـويي مكتـوب هاي مركز بر اساس روش سنتي مثالً به صورت پاسخ كه فعاليت
و كما اينكه پيش برود  و بيشتر از طريق فضاي مجازي االن ديگر سوال مكتوب از بين رفته

و  ان مـي دريافتپرسش الكترونيك از طريق سايت انديشه ايميل و هـاي شـاءا... طـرح شـود
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و هـم پاسـخگويي را حتـي از ديگري داريم كه هم قضيه تبليغ مركز براي مـردم عزيزمـان
و ما االن اين قضيه را در مجـاري مختلفـي انداختـ  و اينها فراتر ببريم اش يـم. يكـياهايميل

و طراحـي نـرم ها معمولي است. يكي همين پاسخگويي ازطريق ايميل اش از طريـق تـدوين
و متعدد است كه خيلي و االن چنـدين نـرم افـزار افزارهاي مختلف هايش هم رونمايي شـده

و تخصصي در فرايند آماده مي علمي شود. يكي ديگـر سازي است كه به زودي اينها رونمايي
و توليـدات رساني مركز پاسخ به شبهات هاي به روز خدمت از صورت از طريق ساخت كليـپ

و سـوال 100بصري است كه االن دو سي دي كه مشتمل بر  كليپ پاسخ گـويي بـه شـبهه
و قابليت پخش در شبكه از است. آماده شده و خالصـه صـور مختلفـي و سيما دارد هاي صدا

و قضيه هست كه اينها ان و تعالي و با عنايت خداوند تبارك و شاءا... حتما به لطف خدا لطـف
مي نظر حضرت صاحب االمر ان در شاءا... تقويت و البته برنامه ما ارتقاي حضـور مركـز شوند

مييفضاي سايبر آنجا اگر. كنند است. اگر حوزه نتواند آنجا ورود پيدا بكند ديگران ورود پيدا
ط من يك شبهه را جواب بدهم گروه و آن رف هاي متعددي شايد هزاران نفر پاسخ را اين طرف

و اثرش چقدر است؟ لذا سياست  و معلوم است چنين امري منشأ چه خيراتي خواهد بود بفرستند.
.و اين مسير را تقويت بكنيم كردهدر اين مسير حركت  ...شاءا ما هم اين است كه ان

و گسترش فضاي مجازي امروزه به موازات پيشرفت تكنولوژيي پاسخ:مجله هاي ارتباطي

ك و تخريب باورهاي عمومي خيله شيوهاستظهار داريد  تر شدهي پيچيدههاي القاي شبهه

و پاسخگويي به شبهات در اين آيا حوزه است هاي علميه به ويژه مركز تخصصي مطالعات

راستا داراي يك سياست راهبردي خاصي هست؟ اشاره كرديد فضاي مجازي فضاي مهمي 

ميپيچيدهينوعهباست آيا االن با توجه به فضاي القاي شبهه كه  به هم صورت و پذيرد،

ريزي خاصي اين قضيه برنامهبراي مقابله با شدهتر تخريب باورهاي عمومي پيچيدهنوعي 

؟مد نظر است

و القاي شبهه در� و اگر اين نباشد نقصان كار است. ببينيد شبهه قطعا همين طور است
و داراي هر زماني و سياق خاصي است. در هرعصري مقطعي از تاريخ همانطور كـه در سبك

مي گذر زمان علم تطورات پيدا مي و آنهايي كه القاي شبهه كنند كند شبهه هم تطوراتي دارد
مي سبك و االن واقعا القاي شبهه روش هاي متنوعي را به كار هاي نويني پيدا كرده، هـر برند
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ش و لعـابش را چند جنس شبهه همان شبهه قديم است كه بارها مثالً جواب داده ده اما رنگ
اش را عوض كردند تيتـرش را، موضـوعش را، عنـوان كلمـات را عـوض اند، صبغه تغيير داده

كردند نوع بيان را عوض كردند. جهت شبهه را عـوض كردنـد بـه هـر حـال اينهـا تنـوع در 
و القاي شبهه است. خب معلوم است يك شبهه شبهه اي را كـه مـثال هزارسـال پـيش سازي

و مفصل جواب هم دادهگفته شد و به صورت متعدد اند، اگر بخواهند بـه همـان روش هـزاره
و به اين حرف . لذا مجبور است اين كند توجهي نمي سال پيش طرح كنند كسي به اين شبهه

و مدرنيتـهش را عوض بكند به روزش بكنـد مـدرن شبهه را بياورد رنگش را عوض بكند بيان
ك ومحورش هاي جديد بيايد، خب ما اينجا چكـار بايـد وقتي اين روش بعد طرحش بكند. رده

بكنيم؟ آنها بنشينند هزينه كنند روز به روز شبهات متعددي طرح بكنند حاال يـا زيرشـاخه آن 
چنـين امـري حضـور روشن اسـت شبهات اصلي بوده يا نه ممكن است شبهه جديدي باشد 

و فعاالن دينـي در پاسـخ  و مراكز حوزوي يي نـوين بـه شـبهات را ضـروري گـو حوزه علميه
و پاسـخ.كند مي و مركـز مطالعـات و حوزه علميـه گـويي بـه شـبهات بـا توجـه بـه اهـداف

و بايـد ايـن قـدم هايي كه دارد به لطف خدا در اين زمينه قدم سياست هـا البتـه هايي برداشته
و محكم جدي و يكـي از طـرح تر نه طـرح سـاما،هـاي در فراينـد اجـراي مركـز تر هم بشود
و را بنـدي شـبهات برنامه طبقهكه يابي است شبهه دارد. شـبهات نـوين، شـبهات بـا سـبك
مي سياق شود در موضـوعات مختلـف، ريـز موضـوع هاي مختلف با اهداف مختلف كه طرح

و اموري از اين قبيـل  و نوع نقد اين شبهات، يعنـي مـا بايـد االن؛باشد، كالن موضوع باشد
و ايمان مـردم بـا بياييم در بحث پاسخگويي  نوين به شبهات قدم برداريم. ببينيم دشمن دين

اي جلو آمده ما هم با همان حربه عمل كنيم اگر نخواهيم يا نتوانيم با همـان حربـه چه حربه
گويي به شبهات ورود پيدا بكنم موفق نخواهيم بـود. چـرا كـه تر از آن در امر پاسخ بلكه قوي

هر چند ممكن است از نظر علميت، قوي باشد ولي چـون گويي دچار آسيب روشي است پاسخ
ها را نوين كنيم چون آنها نوين كردند. البتـه شود. بايد ما روش روش مشكل دارد، موفق نمي

اين به معناي انفعالي بودن هم نيست. بلكه استفاده از روشي است كه خود دشمن از آن بهره 
و پاسخ دشمن با زبان خودش نوعي مها رت روشي در مقابله بـا دشـمني دشـمنان برده است

و مدرن عمل است. حتي اگر او روش جديد آورده من با دو  و جلو بـروم لـذا سبك جديد كنم
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و به نظر مي و خصوصا آنهايي كه متصدي پاسخگويي بـه شـبهات رسد بايد مراكز پژوهشي
و حتـي هاي مختلف ديني روي اين قضيه حسـاب بـاز كننـد سواالت مردم هستند در عرصه

و پاسخگويي نوين به شـبهات هاي مختلف براي محققين دوره شان بگذارند، كارگاه پژوهشي
و البته ما هم در برنامه مي بگذارند و اقـداماتي هـم صـورت ها چنين سياستي را دنبال كنـيم

و ان و مردم عزيز آثارش را خواهند ديد پذيرفته .شاءا... بيشتر هم خواهد شد

 پايان


