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مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) جهت ارائۀ مجالت عرضه شده در پایگاه،مجوز الزم را از صاحبان مجالت،
دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطالعات مقاالت، مجالت و تألیفات موجود در پایگاه،

متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقاالت در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن،
یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز الزم، از صاحبان مجالت و مرکز تحقیقات

کامپیوتری علوم اسالمی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطالعات بیشتر به
صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجالت تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجالت تخصصی نور
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اشـاره:
در مباحث گذشته پس از بيان اهميت پرسش گرى و پاسخگويى و ضرورت روش شناسى 
به موضوع شبهه پرداختيم و مفهوم و خاستگاه شبهه و انگيزه هاى ايجاد آن مورد بحث 
قرار گرفت. انگيزه هاى اعتقادى، سياسى، اقتصادى و انگيزه هاى شخصى از جمله مواردى 

بود که مطرح شد؛ و اينك ادامه مباحث مربوط به شبهه شناسى.

رضا محمدی *

* استاد حوزه و دانشگاه.
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زمينه هاى شکل گيرى شبهه
يا  و  فرد  در  شبهه  شکل گيرى  و  پيدايش  زمينه  اگر 
جامعه موجود نباشد، شبهه افکنان چندان موفق نخواهند بود، 
بنابراين آشنايى با زمينه هاى تولد شبهه و رشد آن، به مربيان 
و علما و دلسوزان کمک مى کند تا از تکوين و شکل گيرى 

شبهه و رشد و انتشار آن، جلوگيرى کنند.
اين زمينه ممکن است درونى يا بيرونى، فردى يا اجتماعى، و نيز خارجى يا داخلى باشد.

1. زمينه هاى فردى و شخصى 

زمينه هاى فردى شکل گيرى شبهه در اشخاص متعدد است که برخى موارد آن چنين اند:
1ـ1. زمينه هاى اعتقادى: عدم استحکام و استوارى عقايد فرد، داشتن باورهاى خرافى و موهوم، 

موروثى و تقليدى بودن باورها، عدم اتکاى اعتقادات به براهين معتبر و محکم و به تعبير روايات، مستودع 
و عاريتى بودن ايمان به جاى مستقر و ريشه دار بودن آن، زمينه را براى شکل گيرى و پذيرش شبهات 

اعتقادى ـ که بيش ترين و مهم ترين شبهات هستند ـ فراهم مى کند.
2ـ1. زمينه هاى اخالقى: هواهاى نفسانى، شهوت طلبى، دنياخواهى، شهرت جويى و هر گونه ضعف 

و سستى در اخالق فرد، زمينه ساز پيدايش و تعميق شبهه خواهد شد، چنانکه خودخواهى نيز شرايط را 
براى شکل گيرى شبهه فراهم مى آورد.

3ـ1. زمينه هاى نظرى و علمى: بى خبرى و عدم آگاهى الزم يکى از زمينه هاى قرار گرفتن در 

معرض موج پرقدرت شبهات است. امام صادق مى فرمايد: 
العالم بزمانه ل تهجم عليه اللوابس1

کسي که به اوضاع زمانش آگاه باشد اشتباهات بر او هجوم نياورد.
ضعف بنيه هاى فکرى فرد، عدم زيرکى و تيزهوشى، ساده لوحى و ساده انديشى، فقدان روحيه و 
توانايى هاى علمى براى نقادى، زودباورى و اعتماد سريع به ديگران، زود تحت تأثير ديگران قرار گرفتن، 
عدم اعتماد به نفس و تحت تأثير شخصيت هاى علمى و سياسى بودن، از زمينه هاى فکرى و نظرى قرار 

گرفتن تحت تأثير شبهه است.

هواهاى نفسانى، شهوت طلبى، دنياخواهى، 
شهرت جويى و هر گونه ضعف و سستى 
در اخالق فرد، زمينه ساز پيدايش و تعميق 

شبهه خواهد شد.
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2. زمينه هاى اجتماعى
آنچه در مورد زمينه هاى شکل گيرى شبهه در حوزه فردى 
گفته شد، تا حدود زيادى در حوزه اجتماعى نيز وجود دارد. البته 
در مقياس اجتماعى، مثاًل ضعف بنيه اعتقادى و معرفتى جامعه، 
کج فهمى خواص و نخبگان فکرى جامعه در مورد عقايد و 
ساير معارف دينى، روابط ناسالم اجتماعى، وجود عواملى چون فقر و فساد، ظلم و نابرابرى، اختالفات 
طبقاتى، وجود سنن و آداب و رسوم خرافى و خرافه گرايى اجتماعى، استضعاف فرهنگى و عدم خودباورى 
ملى زمينه ساز شکل گيرى يا شيوع شبهه است. چنانکه وسايل ارتباط جمعى و رسانه هاى تحريف گر و 
استعمارى همچون مجالت، نشريات، روزنامه ها، شبکه هاى راديويى، تلويزيونى، ماهواره اى و فضاى 
مجازى، هر يک در پيدايش و گسترش شبهه نقش به سزايى دارند، به ويژه مورد اخير يعنى فضاى 
مجازى و سايبرى که غير قابل کنترل بوده و شياطين از اين فضا براى ساختن و القاى شبهه بيشترين 
بهره را مى برند. همچنين رفتار نامناسب و خارج از عرف و شرع نخبگان، تعارض بين قول و فعل آنها، 
عدم تعامل معقول و منطقى خواص با مردم و يا دور از دسترس بودن رهبران دينى و سياسى هر کدام 
زمينه ساز شکل گيرى و شيوع شبهه است. افزون بر اين، انحرافات فکرى و التقاطى مديران و مسئوالن 
جامعه باعث ايجاد شبهات فراوانى در جامعه مى شود. مثاًل اگر کارگزاران و مسئوالن رده هاى باال و حتى 
ميانى جامعه اسالمى داراى تفکرات سکوالريستى باشند، زمينه هاى شکل گيرى انواع شبهه هاى سياسى، 

مذهبى، اجتماعى و فرهنگى فراهم مى شود.
از ديگر زمينه هاى پيدايش شبهه، ارتباطات فرهنگى ـ فکرى ميان جوامع است. تبادل فرهنگ ها، 
تضارب آراى نخبگان و ارتباط علمىـ  فرهنگى جامعه با اجانب زمينه ساز القاى شبهات مى شود. به عنوان 
مثال در صدر اسالم پس از ترجمه کتب يونانى و رومى و فارسى و ورود افکار جوامع مذکور، شرايط براى 
پيدايش شبهات زيادى فراهم شد و در عصر ما نيز مطلب همين گونه است و تحت تأثير فرهنگ غرب قرار 
گرفتن نخبگان فکرى و فرهنگى جامعهـ  که برخى از آنها از بنيه هاى معرفتى و اعتقادى استوارى برخوردار 
نيستند ـ زمينه ساز شکل گيرى و انتشار شبهات فراوان در جامعه مى شود و اقشار مختلف مردم ـ به ويژه 

جوانانـ  را تحت تأثير قرار مى دهد و باعث ويرانى ساختار فکر دينى و نظام باور اسالمى آنها مى گردد.
زمينه هاى مذکور در کنار ضعف مديريت فرهنگى جامعه باعث مى شود شبهات منتشر و تکثير شوند، 
ودر چنين فضايى، دفاع ضعيف وپاسخ هاى سست، خود زمينه ساز پايايى وافزايش شبهات و شيوع سريع 

از  يکى  الزم  آگاهى  عدم  و  بى خبرى 
زمينه هاى قرار گرفتن در معرض موج 

پرقدرت شبهات است.
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آنها مى شود. اگر در چنين شرايطى مراکز مديريت شده قوى و اطالع رسانى علمى و شفاف و روشنگرى 
اجتماعى و قابل قبولى نباشند شبهات تکثيرشده و مورد قبول قرار مى گيرند.

روش هاى طرح و القاى شبهه
القاکنندگان شبهه هرگز اظهار و اعتراف نمى کنند که در حال شبهه افکنى هستند. آنان با عناوينى از 
قبيل اظهار حق و جلوگيرى از انحراف مردم، کار خود را توجيه مى کنند و چه بسا برخى از شبهه سازان 
خود نيز نمى دانند که نتيجه کارشان چه خواهد شد. شناخت روش هاى طرح شبهه براى شناخت راههاى 

مقابله با آن مفيد و الزم است. برخى از روش هاى مذکور عبارتند از:
1. طرح پرسش در مجامع غير علمى

نفس پرسش و پرسشگرى نه تنها نامطلوب نيست که براى پيشبرد اهداف تعليم و تربيت و اصالح 
فرهنگ و رشد و توسعه آن بسيار مفيد است تا جايى که پيامبر اکرم فرمود: »السؤال نصف العلم«؛2 
اّما هنگامى که پرسش با انگيزه القاى شبهه طرح شود، يا ذات پرسش به گونه اى باشد که پاسخ روشن 
و قاطعى نداشته باشد، يا پاسخگوى قوى وجود نداشته باشد، و يا پرسش هايى که بايد در مجامع علمى 
مطرح شده، در سطح عامه مردم مطرح شود، از روش ها و قالب هاى القاى شبهه محسوب مى شود. به 
عنوان مثال آقاى سروش زمانى در يکى از دانشگاه ها ميان عده اى از دانشجويان سال دوم در رشته 
فيزيک پرسش هايى را در زمينه مباحث کالمى و اعتقادى مطرح کرد که مخاطبان به هيچ وجه مقدمات 
و توانايى علمى الزم را براى فهم مباحث مذکور نداشتند و در نتيجه شبهات متعددى پديد آمد، در 
حالى که اگر پرسش هاى مذکور در حوزه هاى علميه و يا مجامع علمى مربوطه مطرح مى شد آنان پاسخ 
مى دادند و شبهه اى به وجود نمى آمد. بنابراين، طرح پرسش هاى ساختگى و جهت دار در موضوعات 
اعتقادى و فلسفى ميان عامه مردم و مخاطبان ناآشنا و نيز در مواردى که پاسخ هاى علمى و عميقى 
وجود نداشته باشد، يا پاسخگوى قابلى نباشد و مخاطبان مقدمات الزم را نداشته باشند، يکى از قالب هاى 

طرح شبهه است.

2. فرضيه ها و تئورى هاى علمى

گاهى شبهات در قالب »فرضيه هاى علمى« مطرح مى شود و اين يک روش قديمى است. فرضيه 
علمى اگر در شرايط ويژه علمى و با ساز و کارها و الزامات و احکام ويژه خود مطرح شود به طورى که 
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مبانى اعتقادى آن از مبانى نظرى و غير قطعى تفکيک شود، و مخاطب توجه داشته باشد که گزاره هاى 
مطرح شده در حد يک فرضيه است که ممکن است اثبات، رد و يا تعديل شود و يا تغيير يابد، در اين 
صورت شبهه اى به وجود نمى آيد، اّما شبهه افکن، حق و باطل و سره و ناسره را درهم مى آميزد و از آب 

گل آلود به وجود آمده، ماهى مطلوب خود را مى گيرد.
در طول تاريخ کيهان شناسى، نظريه هاى متعددى مانند فرضيه بطلميوس، فرضيه کپرنيک، فرضيه 
گاليله، فرضيه البالس و... مطرح شده و برخى از شبهه افکنان با قطعى پنداشتن آنها، شبهاتى را در زمينه 

اعتقادات و باورهاى دينى مردم ساخته و القا کرده اند.
در قرن حاضر نيز فرضيه هايى مانند فرضيه تحول انواع »ترانسفورميسم و يا داروينيسم« يا فرضيه 
»سير تطور و تکوين مراحل تاريخى« از سوى مارکسيسم مطرح شد. همچنين نظريه هايى جديد ارائه 
شده اند، مانند هرمنوتيک )امکان فهم متون مقدس(، و پلوراليسم دينى )تکثرگرايى دينى(، سکوالريسم 
)عدم امکان ورود دين در حوزه هاى اجتماعى و عرفى کردن آن( فمينيسم )زن ساالرى و طرفدارى 
افراطى از زن و حقوق او(، دموکراسى، نسبى دانستن معرفت دينى )که به پلوراليسم منتهى مى شود(، 
بى نيازى از دين با وجود عقل و علم، لزوم تطور در حقايق دين هم زمان با تطور و تحوالت اجتماعى و... .

اين فرضيه ها که از مجموعه هايى از مبانى نظرى تشکيل شده است ـ و برخى صحيح و برخى 
ناصحيح اند ـ به عنوان حقيقت محض و گزاره هاى صد درصد صحيح و به تعبيرى قانون علمى قلمداد 
مى شوند و در قالب آن شبهات متعددى ايجاد و منتشر مى گردد، حال آنکه اگر جنبه هاى مهم و ابعاد و 
گزاره هاى صحيح آن از جنبه هاى نظرى و اثبات نشده تفکيک شود و هر يک جداگانه مورد بررسى قرار 

گيرد، شبهات دفع و يا اصاًل به وجود نمى آيد.

3. ادعاى تحقيق و کشف حقايق

يکى از روش هاى شبهه افکنان اين است که با ادعاى رسيدن به حقيقت و رهايى از تقليد کورکورانه، 
در باورهاى دينى مناقشه و تشکيک مى کنند و در نتيجه بنيان هاى فکرى و انديشه هاى دينى را در ميان 

جوانان سست و متزلزل مى سازند.
4. سوء استفاده از باورهاى خرافى و سنت هاى اجتماعى و اصول مورد قبول جامعه

گاهى شبهه افکنان باورهاى خرافى موجود در ميان عوام و يا برخى سنت هاى اجتماعى و آداب و سنن 
جارى در جامعه را به عنوان اصول مسلم دينى معرفى کرده و بر مبناى آنها شبهه آفرينى مى کنند. اين 
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مطلب در مواردى بيشتر مؤثر واقع مى شود که حق و باطل و 
صحيح و ناصحيح درهم آميخته شده باشند. مثاًل موضوع اقامه 
عزا در سالگرد شهادت امام حسين ـ که از سرمايه هاى 
گران سنگ فرهنگى دينى شيعه محسوب مى شود ـ در برخى 
بعد نظرى و برخى سنت هاى غير  آراى خرافى در  با  جوامع 
معقول در بعد عملى آميخته شده است و شبهه افکنان از اين 

زمينه ها با روش هاى موذيانه سوء استفاده مى کنند.
گاهى مسائل ريشه دارى همچون ناسيوناليسم و ملى گرايى 
ـ که مورد پذيرش جامعه و ريشه در اعماق اليه هاى اجتماعى 

داردـ  مورد سوء استفاده قرار مى گيرد. و گاهى نيز بدان رنگ دينى و اسالمى زده مى شود. مثاًل در متون 
دينى آمده است: »حب الوطن من االيمان« شبهه افکنان اين سخن را مبناى طرح شبهات خود در زمينه 
گرايش هاى افراطى ملى گرايى و ناسيوناليسم قرار مى دهند، و با ايجاد تقابل و تعارض بين دين و مليت، 
اصول دين را مورد تهاجم قرار مى دهند. و اين زمينه، با روش مذکور يکى از روش هاى مؤثر و کارساز 

در آفرينش و نشر شبهه بوده است.

5 . استفاده از فرهنگ ماکياوليستى

شبهه افکنان ـ غالباً ـ تابع فلسفه ماکياولى هستند، يعنى از نظر آنها هدف وسيله را توجيه مى کند 
و براى رسيدن به هدف از هر وسيله نامشروع و غير انسانى مى توان استفاده کرد. آنان براى رسيدن به 
اهداف خود متوسل به روش هايى همچون دروغ پردازى و نشر اکاذيب، شايعه سازى، تحريف حقايق و 
ديدگاه هاى بزرگان، تقطيع گفته ها و مطالب و گزينش قطعاتى که قابل سوء استفاده است، مى شوند. 
ابتدا يک شخصيت دينى، سياسى،  همچنين شخصيت سازى يکى از شگردهاى شبهه آفرينان است، 
علمى يا اجتماعى خلق مى کنند آنگاه ديدگاه هاى او را در مقابل آموزه هاى دينى مبناى خلق شبهه قرار 
مى دهند و باعث انحراف ديگران مى شوند. بهائيت، بابيت، وهابيت و... از اين طريق ايجاد شده و بيشترين 

لطمه را به عالم اسالم وارد کرده اند.
استفاده از روش هاى التقاطى و درهم آميختن مطالب، مثاًل آميختن مطالب فقهى با مسائل فلسفى 

نيز از روش هاى خلق شبهه و القاى آن است.

طرح پرسش هاى ساختگى و جهت دار 
اعتقادى و فلسفى ميان  در موضوعات 
عامه مردم و مخاطبان ناآشنا و نيز در 
و عميقى  پاسخ هاى علمى  که  مواردى 
وجود نداشته باشد، يا پاسخگوى قابلى 
را  الزم  مقدمات  مخاطبان  و  نباشد 
نداشته باشند، يکى از قالب هاى طرح 

شبهه است.

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


32

  1
39

0 
ان

ست
زم

 / 
10

8 
ره

ما
ش

6 . مستندسازى هاى دروغين

اين روشـ  به ويژه در عصر حاضر که فضاى مجازى به وجود آمده استـ  بسيار مؤثر است به طورى 
که شبهه افکنان با سندسازى دروغين، حق را باطل و باطل را حق جلوه مى دهند تا کنون از اين روش 
عليه دستاوردهاى انقالب اسالمى ايران به وسيله شياطين داخلى و خارجى بيشترين استفاده شده است 
و روزى نيست که در شبکه هاى تلويزيونى و ماهواره اى و فضاى مجازى، از اين طريق شبهات فراوانى 

عليه اسالم و انقالب اسالمى القا نشود.

ابزار و قالب هاى شبهه پراکنى
شبهه سازان از ابزار گوناگونى براى شبهه افکنى بهره مى گيرند. که برخى از مهم ترين آنها از اين قرارند:

1. قالب هاى گفتارى: همچون سخنرانى، منبر، مصاحبه، گفت وگو، همايش، مباحثه و... .
2. قالب هاى نوشتارى: کتاب، مقاله، روزنامه، نشريه و... .

3. استفاده از فضاى مجازى: ايستگاهها، و وب نوشت ها و... .
4. قالب هاى هنرى: همچون فيلم، تئاتر، سريال، نقاشى، موسيقى، کاريکاتور، طنز، شعر و... .

5 . قالب هاى رفتارى: همچون تحّصن، استعفاى دسته جمعى، راهپيمايى و... .
هر يک از قالب هاى مذکور در مراکزى کاربرد دارد ولى به طور کلى خاستگاه انتشار شبهه مراکز 
تجمع و اجتماعات است، چه مجازى چه حقيقى، مثاًل ميادين ورزشى، مساجد، تکايا، دانشگاه، مدارس، 

وسائل نقليه عمومى همچون اتوبوس ها، تاکسى ها و... از آن جمله هستند.

درجه بندى و اولويت گذارى در شناخت شبهات
شناخت شبهات به ميزان تأثير و قدرت تخريبى که در جامعه دارند بايد مورد توجه قرار گيرند، هر چند 
اثر اصلى و نتيجه محورى شبهه، »فتنه« و هالکت است. چنانکه امير مؤمنان مى فرمايد: »َواْحذُروا 
 الشبهة فانّها ُوِضَعْت لِْلِفْتَنة؛ از شبهات بپرهيزيد که آنها براى فتنه قرار داده شده اند.«3 و امام باقر
فرمود: »الوقوف عند الشبهة خير من القتحام فى الهلکة؛ توقف به هنگام شبهات از فرو افتادن در آنها 

بهتر است«.4
ولى به هر حال ميزان تأثير و فتنه انگيزى متفاوت است و در اينجا اهميت شناخت شبهات بر حسب 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


به
 ش

ش
داي

 پي
ي

ها
نه 

مي
ز

33

آموزه هاى اسالمى درجه بندى مى شود:
جهان بينى  و  دين  اصول  و  عقايد  اعتقادى:  1. شبهات 

ريشه و اصل معارف است، اين بعد که به فقه اکبر نيز معروف 
استـ  در واقعـ  عالوه بر باورها و بعد نظرى، رفتارها و اعمال 
را نيز جهت دهى مى کند و اگر شبهه اى در باورهاى جامعه رخنه 
ايجاد کند پايه هاى نظام دينى را سست خواهد کرد و به همين 

دليل بايد شناخت و پاسخگويى به شبهات اعتقادى در اولويت قرار گيرد.
2. شبهات اخالقى: اخالق و تربيت نقش حياتى در حرکت جامعه به سوى کمال دارد و به فقه اوسط 

معروف است. و اگر اين بخش مورد تهاجم شبهات قرار گيرد مفاسد اخالقى و هالکت رفتارى جامعه را 
در پى خواهد داشت.

3. شبهات فقهى: قوانين و احکام دينى و بايدها و نبايدهاى فقهى نيز از مواردى است که مورد 

تهاجم شبهه قرار مى گيرند.
4. احکام و مقررات و سنن اجتماعى: سرانجام شبهات ناشى از آداب و رسوم و سنن موجود در 

جامعه در اولويت چهارم قرار مى گيرد.
اولويت بندى از منظر ديگر: اگر ميزان تأثير شبهه در افراد، معيار اولويت قرار گيرد، در آن صورت به 

صورت زير بايد شبهه پژوهى کرد:
1. شبهاتى که جنبه اصولى دارد که داراى شاخه هاى متعدد است و اگر ريشه از بين رود فروع نيز 

نابود خواهد شد.
2. شبهاتى که باورها را سريع تر متزلزل مى کند.

3. شبهاتى که از گستره بيشترى در جامعه برخوردارند.
جامعه،  فرهنگى  مديران  قبيل  از  مى دهند:  قرار  تهاجم  مورد  را  مؤثرترى  افراد  که  شبهاتى   .4

فرهيختگان، طالب، دانشجويان، کارگزاران و... .

فلسفه  تابع  ـ  غالباً  ـ  شبهه افکنان 
ماکياولى هستند، يعنى از نظر آنها هدف 
وسيله را توجيه مى کند و براى رسيدن به 
هدف از هر وسيله نامشروع و غير انسانى 

مى توان استفاده کرد.
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