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Abstract

The apparatus and flow of suspicion and the transmission of suspicions are

organized from various components such as the centers of suspicion, the contexts of

suspicion, the raw materials of reasoning, the process of reasoning, and the

procedures for the transmission of suspicions. In the meantime, recognizing the

causes and foundations of suspicion will play an important role in the process of

responding to suspicions. In the form of a book that explains the underpinnings and

backgrounds of the Holy Quran, in addition to answering the cases of doubt, it has

also paid attention to the causes and foundations of the formation of doubt. The

present study, by understanding the Qur'anic discourse on this subject, by

exploratory-analytical method and basing the Qur'an and the use of library

resources, has divided the aforementioned subject into two categories of

epistemological causes and methodological foundations. According to the

achievement of this article, cases such as insufficient cognition, superstition,

following false traditions, applying false presuppositions and determinism are

among the epistemological causes of creating doubts. Also methods such as

incorrect analogy, incorrect induction, pursuit of similarities, methodological
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exclusivism, selective approach and following the misguided can be evaluated in the

methodological sphere.

Keywords: Quran, skepticism, cognitive causes, methodological causes.
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چکیده
هـاي  هـاي گونـاگونی ماننـد کـانون    سازي و انتقال شـبهات از مؤلفـه  دستگاه و جریان شبهه

ه   شبهه هـاي انتقـال   گري، بسترهاي ایجاد شبهه، مواد اولیه استدالل، فرآینـد اسـتدالل و رویـ
هاي ایجاد شبهه، نقـش مهمـی در   علل و بنیانشبهات سامان یافته است. درین میان، شناخت

بناهـا  یین زیرگویی به شبهات خواهد داشت. قرآن مجید، در قامت کتابی که به تبفرآیند پاسخ
هـاي  گویی به موارد شبهه، به موضـوع علـل و بنیـان   ها می پردازد، افزون بر پاسخو پی رنگ

رك گفتمــان قرآنــی ش حاضــر بــا دگیــري شــبهه نیــز توجــه داشــته اســت. پــژوه شــکل
ــه روش اکتشــافیدرایــن ــا قــرار داد- موضــوع، ب ــابع تحلیلــی و مبن ن قــرآن و بهــره از من
هـاي روشـی افـراز    فتـی و بنیـان  اي، موضوع پـیش گفتـه را بـه دو رده علـل معر    خانهکتاب
است. بر اساس دستاورد این نوشتار، مواردي چـون شـناخت ناکـافی، خرافـه گرایـی،      کرده

هاي نادرسـت و جبـر گرایـی در شـمار علـل      ادرست، کاربست پیش فرضپیروي از سنن ن
معرفتی ایجاد شبهات بـه شـمار مـی رونـد. هـم چنـین روشـهایی ماننـد قیـاس نادرسـت،           
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نادرست، پیگیري متشابهات، حصرگرایی روش شناختی، برخورد گزینشی و پیـروي  استقراء
از گمراهان در سپهر روش شناختی قابل ارزیابی هستند.

.گري، علل شناختی، علل روشیقرآن ، شبههها:دواژهیکل

درآمد. 1
اي به قـدمت خلقـت نخسـتین آدمـی دارد. دربیـان قـرآن،       گرایی، پیشینهگري وشبههپرسش

ن دربرتــري بــرآدم، مقــارن خلقــت پرســش فرشــتگان از علــت خلقــت آدم و شــبهه شــیطا
دین و زنـدگی نامـه هـر پیـامبري     است. هم چنین روند شبهات دینی را در تاریخچه هر آدم
توان جست. این روند از نخستین لحظات آشکارشدن دین خاتم توسط پیامبر اسـالم نیـز   می

در ا بـا بـرانگیختن شـبهات و اقسـام شـک     ادامه یافت. اهل باطل آن عصـر، پیکـار خـود ر   
در مخالفـت  هاي مردمان آن عصـر  هاي پیامبرآغاز کردند. یکی از بنیادي ترین انگیزانندهگفته

کـه ذیـل   بر نظام فکري و کُنشی ایشان بودبا رسول خدا (ص) و دعوت ایشان، سپهر حاکم
آن فرهنگ جاهلی قابل بازخوانیست. قریش در مکه و یهـود در مدینـه، سررشـته داران ایـن     
جریان بودند. پیامبر اسالم با بهره از قرآن نیز همـواره بـا حجتهـا و بـراهین خـود عهـده دار       

). تاجاییکه ابن کثیر دمشقی با ذکـر روایتـی همـه قـرآن را     33این شبهات بود (فرقان: ابطال 
قـره را در بردارنـده   سـیوطی نیزسـوره ب  .)98، 6: ج1419پاسخ به شبهه میدانـد (ابـن کثیـر،    

و بیان برهان و نیز سوره آل عمران را کامل کننـده مقصـود وبـه منزلـه جـواب      هاي دینپایه
). روند پاسخ به شبهات و معرفـی عناصـر   226، 2: ج1421ند (سیوطی، شبهات مخالفان میدا

آن پس از رحلت پیامبر اسالم بر دوش معصومین و دانشوران آگاه مسلمان بوده و تـا کنـون   
ادامه دارد.  

اسـت.  گویی به شبهات طی قواعد مهمی در قرآن تبیـین شـده  عنایت ویژه قرآن در پاسخ
گـویی را  پردازد و از دیگر سو ضرورت پاسخفع شبهات میقرآن از یک سو خود به رفع و د

اسـاس  تی با دشـمن بر گویی به شبهات و جنگ شناخداند. قرآن کریم پاسخوظیفه آگاهان می
»بِـه «درضـمیر کـه باورنـد برینمفسران(بیشینه)52آیات الهی را جهاد اکبر نامیده (فرقان: 

بـا بـزرگ ونبـرد بودهمربوطقرآنبهسیاقشهادتبه،»کبیراجهادابهوجاهدهم«درعبارت
وهـا نآفکـري جنـگ دفـع بـراي قـرآن حجتهايازاستفادهوقرآنمعارفبیانرادشمنان

و جدال احسن را روشی بنیـادین دعـوت   ).15،228ج: 1390طباطبایی،(.دانندمیهدایتشان
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است کـه رسـیدن بـه پاسـخ     ).  نیک روشن125کند (نحل: هاي پیامبران معرفی میبه آموزه
هــایی اســت کــه پاســخگو از آنهــا اي از عناصــر و پیمــودن گامشــبهه، مبتنــی بــر مجموعــه

هـاي معرفـت بنیـان و    درین میـان یکـی از عناصـر کلیـدي، شـناخت  مؤلفـه      گیرد.میبهره
شناختی ایجاد شبهات است.روش

پیشینه. 2
گویی بـه شـبهات قرآنـی    که وظیفه پاسختوان یافتهایی میدر تاریخ اندیشه اسالمی، نوشته

اسـتاد معرفـت،   » شـبهات و ردود «اند. مهمترین این  کتب در سـده اخیـر    را بردوش کشیده
تاد جعفــر ســبحانی و کتــاب بــه قلــم اســ» نقــد بازشناســی قــرآن« و » بــزرگ رســالتراز«
بـه  نوشـته سـید ریـاض حکـیم هسـتند کـه تنهـا       » قرآنیه؛ اسئله، شبهات و ردودمراجعات«

گویی برخی شبهات پرداخته و به روش شناسی یا الگوسازي بـراي پاسـخ بـه شـبهات     پاسخ
اند. در علم منطق نیز، روش گزاره (پیام) شناسـی و تبیـین روشـهاي عمـومی     توجهی نداشته

رویارویی با مغاطات پی گرفته شده است، اما  درین کتب هیچگـاه نـه تعریـف اصـطالحی     
هـاي حامـل   هاي ایجاد شبهه، گروه، نه از  تقسیمات، علل و انگیزهجامعی از شبهه ارائه شده

هـاي شـبهه پژوهـی و    هبایسـت «هاي متـأثر از شـبهه سـخن رفتـه اسـت. مقالـه       شبهه وکانون
هاي تولید شـبهه ماننـد مغالطـه اشـاره کـرده اسـت. نوشـتار        به برخی از روش» شناسیشبهه

گـري ماننـد   هـاي عمـومی شـبهه   شخـی از رو نیز بر» افشاي طرح ایجاد فتنه در قرآن کریم«
ــه ــایق را بصــ   فتن ــف حق ــان و تحری ــزي، کتم ــه   انگی ــت. مقال ــمرده اس ــی برش ورت کل

هـاي روان شـناختی و رفتـاري یکـی از     نیز به جنبه» نفاق ازمنظر منابع اسالمیشناسیسبب«
اب وکتـ » روش شناسی شـبهه در قـرآن  «گري یعنی نفاق پرداخته است. مقاله هاي شبههگونه

ـ » منطق پاسخ دهی قرآن« گـویی بـه   هـاي پاسـخ  ا تقسـیم روش به کوشش سعید بهمنی نیز ب
گویی توجه کـرده و از  رده کلی رفتاري و گفتاري، تنها به یک جنبه از خصوصیات پاسخدو

ساز یادي نکرده است. با این همه نوشتار جامعی که دیدگاه قرآنـی را  هاي دستگاه شبههمؤلفه
است.اد شبهات پی گرفته باشد، تاکنون یافت نشدهدرباره علل ایج

نوآوري نوشتار حاضر در دو حوزه  شـناخت شناسـی و روش شناسـی  فرآینـد ایجـاد      
ثر این دو حوزه در ایجـاد شـبهات،   هاي مؤشبهه قابل ارزیابی است. دسته بندي منطقی گونه

شــاخه نیــز تالشــی نــوین در  تفســیر موضــوعی محســوب میشــود. موضــوع اصــلی ایــن 



1400پاییز، 3، شمارة 5سال ،مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی90

اسـت کـه خـود بـه موضـوعات متفـاوتی از قبیـل انـواع شـبهه،          » از منظر قرآنگريشبهه«
گویی قرآن به شبهات، عنوان گذاري شبهات در قـرآن،  گران، حامالن شبهه، روش پاسخشبهه

میشود.  گویی به شبهه و... تقسیم عناصر پاسخ

ها و مفاهیم بنیادینانگاره. 3
ی شبههتعریف لغوي و اصطالح1.3

به معانی اختالط، التبـاس، ابهـام، آمیختـه شـدن     » ش ب ه«از ماده شُبهه بر وزن فُعله برآمده
ــزي    ــق) و چی ــد ح ــه مانن ــدة حق(ب ــل، مانن ــا باط ــت آن  حــق ب ــت آن از نادرس ــه درس ک

؛ 243، 3: ج1404؛ ابـن فـارس،   404، 3: ج1409شود، آمـده اسـت (فراهیـدي،    نمیشناخته
هــا، چیســتی و یــده در ویژگــینشــانگر همســانی دو پدمــات). ایــن کل81: 1386صــالح، 

اي بیهوده و باطل، خود را به شـکل  ). پس هر گاه پدیده443: 1412است (راغب، چگونگی
گیـرد. ازهمـین رو آن پدیـده    پدیده حقیقی و استوار در آورد، مورد پذیرش گسترده قرار می

گویند.نادرست را شبهه

مشبهه در اصطالح علم کال1.1.3
گیـري اسـت.  ها، روند استدالل و نتیجهاي از گزارههردستگاه صحیح فکري، متشکل از دسته

براي نمونه، برهان، قیاسی منطقی است که از مقـدمات یقینـی تشـکیل شـده وغـرض از آن      
هـا دچـار اخـتالل و    یـن مؤلفـه  سـازي حـداقل در یکـی از   دسـتگاه شـبهه  اثبات حق است. 

تمام  استوار است.بر نوعی استدالل یا برهان نیمه. به همین دلیل استکاستی
ات نادرسـت  ارائه دالیـل فاسـد و توجیهـ   «اند: در علم کالم، شبهه را چنین تعریف کرده

ــه ــرعکس ب ــوه دادن باطــل و ب ــه در 180: 1398(برنجکــار، » منظــور حــق جل ). از آنجــا ک
نمایـد و تنهـا   سازي درست میشبههموارد، هم دلیل و هم  توجیه (روش) در دستگاه ايپاره

رسـد. چـرا کـه نتیجـه گیـري      نتیجه بر آمده از آنها  نارواست ، این تعریف کامل به نظر نمی
اسـاس، شـبهه را چنـین    ایننادرست از مواد اولیه درست هم سبب شبهه سازي می شود. بر

وعملـی اعتقـادي، ايباورهازیکیکهاي گونهاستداللهر انگارة یا رفتار«کنیم: تعریف می
شُـبهه میشـود آنهـا درستشناختدرتابیکجسببیامیکشدچالشبهرادینیهايآموزه

اسـت استداللشبهبلکهنیست؛منطقیکامالًاستداللی،یا کُنش)گزاره(انگارهنای.»نام دارد
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. اسـت انتقالقابلرفتاروتصویرنوشتار،گفتار،ازطریقپیامی،شکلو بهنمایدمیمنطقیکه
حقیقـت بـا   آمیخـتن یـا حقیقـت ازبخشـی کـردن نمـودار بـا ) ارتبـاطی دسـتگاه (پیاماین

.  استانسانمعرفتیمنظومهدرخطاوچالشایجاددرصددنادرستهاياستدالل
نمایـد  در تعریف فوق، دستگاه شبه استداللی به معناي روندي است که به ظاهر حق مـی 

اند. درین تعریف، دامنه ایـن کـج تـابی، تنهـا     اما درواقع حق وباطل در آن به هم آمیخته شده
در شبهه گاهی مقدم و تالی درستند ولی نتیجـه اشـتباه اسـت. گـاهی     هاي دینی است. گزاره

ند و نتیجه درست و گاهی هم مقدم و تالی و هم نتیجه نادرستند.مقدم وتالی نادرست
اي از رفتار یا گفتار باشد که سـبب کـج فهمـی   اي که بیانگرگونهدریک نگاه کلی هر واژه

داشـت.  و دور کردن افراد از مسیر صحیح دینی شود با سپهر معنایی شبهه، اشتراکاتی خواهد
ل در معنـاي منحـرف کـردن دیگـران از راه مسـتقیم و     إضـال برخی ازین واژگان عبارتند از:

عنـاي گفتگـوي همـراه بـا نـزاع و      ، جـدال در م )509: 1412شـدن از هـدایت (راغـب:    مانع
مراء به معنـاي نـزاع نمـودن در بطـالن     )،29، 27: ج1420جستن بردیگري (فخر رازي، غلبه

دیشـه درسـت دیگـري   حقیقت پس از روشن شدن آن وبه تردید واداشتن وایجاد شک در ان
اي خـاص،  فریب دادن در تصدیق به مفاد قضیهمغالطه به معناي،)322، 4:ج1367(ابن اثیر، 

)، 4/406: 1420(فخـر رازي،  مصـادیق فتنـه بـه شـکل بازداشـتن دیگـران از حقـایق دینـی        
معنـاي  ، اختصـام در )51: 2014زي، مفهوم آراستن باطل در لباس حق (ابـن جـو  درتلبیس

)، مـراوده در معنـاي تـالش بـراي     58کردن لفظی براي چیرگـی برحـق (زخـرف:    ویژه نبرد
گـویی بـر   )، تکذیب در کاربست نسـبت دادن دروغ 26بازگرداندن کسی از نظرش (یوسف: 

درمعناي مخالفـت همـراه علـم    معارضه از ریشه عرض) و 105گویان وپیامبران (شعراء: حق
کردن گفته .به حقانیت طرف مقابل ونقض

پـس در  رابطه میان مفهوم شبهه واین واژگان عموم وخصوص مـن وجـه خواهـد بـود.     
هـا شـبهه   هاي آنقرآن نیز هرگونه انحراف فکري ،کتمان حقایق دینی وتکذیب انبیاء  وآموزه

.شوندمحسوب می

هاي ایجاد شبههبنیان2.3
جـا  شـوند. ازآن بهه واکاویده میتحلیل منطقی شبهه، روندي است که درآن عناصر سازنده ش

وکاري نیمه استداللی وشبه منطقی دارد باید عناصر تشکیل دهنده ایـن دسـتگاه   که شبهه، ساز
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را به خوبی شناخت تا پاسخی مناسـب فـراهم آورد. روش پاسـخ دهـی بـه شـبهه و روش       
هـاي  د ازمؤلفـه گرایان نیز تابع روش ابراز شبهه است. ازینـرو نبایـ  گران و شبههتعامل باشبهه

هـاي ایجـاد شـبهه را    سازي غفلت کرد. بر این اسـاس، بنیـان  گیري روند شبههمؤثر در شکل
ــی  ــف م ــین تعری ــیم: چن ــه«کن ــر مجموع ــه  ب ــا ک ــاختار، روش و  اي از رهیافته ــابع، س من

هـا بـا   هایی هستند که ایـن گـزاره  شناختی استوار بوده و در پی راستی نمایی گزارهابزارهاي
».نمایند، استوار نمیدقت علمی

گویی به شـبهات بهـره بـرده اسـت و نـه تنهـا بـه        قرآن کریم نیز ازین رویکرد در پاسخ
هـاي آن  مباحث نظري شبهه و عناصر حل و نقض شبهه، بلکه به علل ایجاد شـبهه و انگیـزه  

هـاي  نیز توجه دارد. نمونه اي آشکار از این توجه عصري قـرآن را در نقـد و مبـارزه مؤلفـه    
فرهنگ جاهلی می توان جست. کمینه محاسنِ شناخت علـل و بسـترهاي ایجـاد شـبهه، در     

هاي تأثیر پذیر از شبهه هویدا خواهد شد.گویی به شبهات و آگاهاندن کانونتسهیل به پاسخ

شناسی علل ایجاد شبهه از منظر قرآنگونه. 4
هـاي  در کنار کاربست روش)5بهره بسیار اندك آدمی از گستره ژرف آگاهی ودانش (اسراء: 

گردد. رهایی ازین چـالش، بـا   نادرست شناختی، سبب ایجاد عنصر تردید در وجود آدمی می
اسـتدالل ممکـن خواهـد بـود. امـا      پیمودن مسیر علمی آمیخته با برهان و بهره از مواد معتبر 

کنـد.  ا را بـه شـبهات بـدل مـی    نهادن در فرآینـد اسـتوار بـر بـراهین نادرسـت، تردیـده      گام
تـرویج آن  دادن وري شـبهه در نظـام معرفتـی بـا سـامان     گیـ روشن اسـت میـان شـکل   نیک

هـا  گیرند. نامفهوم بودن گزارههاي گوناگون سرچشمه میهاي وجود دارد که از انگیزهتفاوت
هوي بـا  و اشتباه در ادراك به شکلی طبیعی سبب ایجاد شبهه میشود. این فرآیند تفاوتهاي مـا 

ها براي ایجاد شبهه دارد.گزارهدهی سامان
از دیدگاه قرآن، آبشـخور تولیـد شـبهات، مفهـوم کـالن کفـر در پنـدار، گفتـار و رفتـار          

هـاي روان شـناختی   ست. گرچه مفهوم کفر افزون بر جنبه معرفت شناختی، داراي زمینهآدمی
و اخالقی هم هست ولی اثر گذاري آن بر نظام شناختی آدمی کتمان ناپذیر است.

و در مصـادیقی  ) بـوده  144، 5: ج 1414بـن منظـور،   کُفر در لغت به معناي پوشـاندن (ا 
چون پنهان کردن دانه در زمین توسط کشاورز، پوشاندن بدن با زره جنگی و نادیـده گـرفتن   

تـوان جسـت.   رود. همگی این مصادیق را زیر چتر اولین معنا مـی هاي الهی به کار مینعمت
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روردگـار، قیامـت و  ر ایمان، به معناي پوشانیدن حقایقی چون وجـود پ چنین، کفر در برابهم
خواهدبود.نبوت پیامبران 

قرآن کریم در ترسیمی کالن، شبهه افکنی و اختالفات  عقیدتی منکران توحیـد، نبـوت و  
چنــین ). هــم8؛ ســباء: 68- 64، 25(انعـام:  معرفــی میکنــد معـاد را برآمــده از کفــر و شـرك  

ایشان درباره مثلهاي قرآنـی، رسـالت ، عـدم نـزول معجـزه  و معـاد را       جايهاي بیپرسش
). در قـرآن کـریم   32- 31؛ جاثیـه:  27؛ رعـد:  94؛ اسـراء:  26شمارد (بقـره:  برآمده از کفرمی

دشمنی با پیامبران و فرشتگان، اخـتالف وتفرقـه افکنـی در جامعـه ایمـانی، دروغ پـردازي،       
؛ 98انـد (بقـره:   انگیزي کافران شمرده شدهروشهاي شبههاستهزاء، معارضه و مجادله برخی از 

).5؛ مؤمن:151؛ نساء: 107توبه: 
فـردي و هاي گوناگون ها وانگیزهبر علتایجاد شبهات افزون بر زیر بناي فکري کافرانه،

اجتماعی استوار است. براي نمونـه برخـوردار بـودن از ثـروت در کنـار کفـر عامـل اصـلی         
و 73اسـت (اعـراف:   گري در دعوت انبیاء معرفی شـده ) و شبهه35و3: معاد (مؤمنونارانک
). هم چنین آلودگی و انحراف قلبی کافران،  سبب دنباله روي آنـان از متشـابهات دانسـته    75

هاي پوسیده گذشـتگان نیـز   ). درهم آمیختن کفر و پیروي از اندیشه7است (آل عمران: شده
).43است (سباء: ص) تبیین شدهسبب انکار قرآن وتوهین به پیامبر(

بر این اساس، کفر وشرك آبشخور انواع انحرافات فکري و عملی هستند. روشـن اسـت   
هـاي اخالقـی، رفتـاري و حتـی گسـتره باورهـاي       که این مفاهیم در معانی عام خود ویژگی

گیـري شـبهات نظـام    ها را در برمیگیرند. افزون برنقش بنیـادین کفـر در شـکل   درونی انسان
معرفتی آدمی، علتهایی چون بهره از منابع و ابزار نادرست شناختی، روش نامناسـب معرفتـی   

ها و حقایق درایجاد وترویج شبهات نقش آفـرین هسـتند. هـم چنـین     و فهم نادرست گزاره
هاي فردي، سیاسی،گروهی ومذهبی به فربه گی شبهه خواهند انجامید. در ادامه برخـی  انگیزه

گیریم.وشی ایجاد شبهات از منظر قرآن را پی میاز علل شناختی و ر

شناسی نادرستمعرفت1.4
نامیم. موضـوع مـورد مطالعـه    مطالعه بر روي معرفت و روشِ شناخت را معرفت شناسی می

ین نوع از تحقیق، خود علم و معرفت یا روشهاي رسیدن به آن است. نیک روشن اسـت  ادر
هــاي نقلــی و در حــس، عقــل، فطــرت، گــزارهکــه انــواع ابزارهــاي معتبــر شــناختی یعنــی
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موارد، مکاشفات شهودي در روند رسیدن به معرفت نقش آفرین بوده و بهـره گیـري   ايپاره
شود. قرآن مجید نیـز  درست مینامعتبر از هریک ازین موارد ، سبب ایجاد معرفت ناقص و نا

جاد انحراف، گمراهی و ایجـاد  نبردن از انواع ابزارهاي شناختی پیش گفته را زمینه ساز ایبهره
).23؛ جاثیه: 57؛ کهف: 179داند (اعراف: شبهات می

دارنـد.  نبه مبنایی در بافتار ذهنی آدمیها جاز آنهاي حصول معرفت، برخی درمیان گونه
ها و تصورهاي نادرست درباره هستی، آفریننده، راهنمایان حقیقی، معـاد و علـت   فرضپیش

گیرند.یخلقت درین رده قرار م

ناآگاهی و شناخت ناکافی1.1.4
هاي جهل، مهم ترین مایـه بـراي   نیک روشن است که آگاهی و شناخت در کنار زدودن پرده

درامــان مانــدن از انحرافــات فکــري، اخالقــی و رفتــاري اســت. تــا جاییکــه منشــاء اقتــدار 
از برخـی  هرموجودي با سنجه بهره منـدي از علـم سـودمند سـنجیده میشـود. بهـره منـدي        

گـردد.  هاي متصل به ملکوت  نیز، خـود مایـه چیرگـی نسـبی بـر نظـام تکـوین مـی        آگاهی
گونه که یکی از اطرافیان حضرت سلیمان به سبب اتصال به خرانـه غیبـی معرفـت، بـر     همان

.)40امور نامتعارفی چون جابجایی فوق سریع اشیاء، موفق گردید (نمل:
هاي نابجا، ناآگاهی است. اما مسـاله مهـم   شبهات وترسبی گمان مهمترین بن مایه ایجاد 

جاست که براي زدودن این ناآگاهی چـه روشـی پسـندیده اسـت. قدسـی تـرین نمونـه        این
گري باهدف رسیدن به آگاهی صـورت گرفـت، پرسـش    محدودیت آگاهی که سبب پرسش

نیـز در پاسـخ   ). پروردگـار 33فرشتگان از پروردگار پیرامون چرایی آفرینش آدم است (بقره:
به مالئک، صغراي استدالل ایشان یعنی انگاره آگـاهی فرشـتگان از آینـده وگـوهر وجـودي      

کشد و بر کبریات دستگاه شبه استداللی ایشـان یعنـی عـدم شایسـتگی     آدمی را به چالش می
گـویی  اي نمیکنـد. عناصـر پاسـخ   فاسدان وخون ریزان براي جانشینی خدا درزمـین، خدشـه  

سوره بقـره بـا   33- 30ین تردید بامحوریت ناآگاهی مالیک، پانزده بار درآیات پروردگار به ا
لـم لنـا و... آمـده اسـت. بایـد      عباراتی چون اعلم، التعلمـون، وعلّـم، عرضـهم، انبئـونی، الع    

ولی نسبت جهـل بـه آنهـا داده    شود درین آیات، تنها علم مطلق از فرشتگان نفی شدهتوجه
است.نشده 
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تعالیم الهی، زمینه ساز گمراهی شخصی و به انحراف کشـیدن سـایرین   کاستی آگاهی از 
داند کـه بـه   پیروي از افرادي می،اي راقرآن کریم علت گمراهی عده). 44شود (نساء: نیز می

. به گـواهی  )119(انعام:بدون علم دیگران را گمراه میکنند، خاطر هواي نفس وشهرت طلبی
جریانهاي منحرف و مدعی، استعمار فکـري و تـالش در   سازيهاي شبههقرآن، یکی از گونه

) تا در اثر این نقیصه، مردم بـه سـادگی در   54کاستن از محدوده آگاهی افراد است (زخرف: 
دام شبهات گرفتار آیند وبه سوي جریانهاي منحرف متمایل شوند.

). 43ریم: دانـد (مـ  آیات الهی، دانش ناکافی را مایه اصلی بت پرستی افرادي چون آزر می
هـاي  انگیـزي در نشـانه  هاي علمی، سـبب جـدال وشـبهه   ناآگاهی و برخوردار نبودن از مایه

سـازي  ). قرآن کریم پس از رفع شـبهه 56است (غافر:حقانیت گفتمان پیامبران نیز دانسته شده
اهل کتاب عصر پیامبر درباره موافقت ابراهیم با دین ایشـان، ایـن گونـه شـبهات را ناشـی از      

درکنار گریـز  چنین، برهان تراشی با وجود جهل ). هم66داند (آل عمران: گاهی ایشان میناآ
). تـا  20؛ لقمـان:  8گري عام پروردگار، زمینه ساز جدال درباره خدا میشود (حـج:  از هدایت

).16گري وگفتگو از روي ناآگاهی زنهار داده است (شوري: که قرآن به شبههجایی
ز، یکی از مهمترین علـل شـبهه گـري و شـبهه گرایـی، فرهنـگ       در جامعه عصر نزول نی

حاکم بر نظام معرفتی افراد ارزیابی می شود. این مجموعه شـناختی و عملـی، کـه بـا عنـوان      
فرهنگ جاهلی نام بردار است به سبب نفوذ و سیطره مؤلفه جهل در ابعـاد مختلـف معرفتـی    

ــا آنهــا مــی پرداخــت. پیکــاهــاي نــوین را بــر نمــی تافــت و بــه  و زیســتی آن، آمــوزه ر ب
است که جهل در این فرهنگ تنها به معنـاي مفهـومی در برابـر علـم و آگـاهی      درخورتوجه

ــر   ــومی آن را در براب ــوهر مفه ــرد. بلکــه گ ــرار نمــی گی ــد جســت. در  ق ــم بای ــوم حل مفه
هاي خُلقی ایشـان در شـناخت مفهـوم    هاي عصر نزول، توجه به ویژگیشناسی عربفرهنگ

ر مؤثر است. در این رویکرد، جهل، حالتی خواهد بود که در اثر دچاریـدن بـه آن،   جهل بسیا
فرد با کوچکترین عوامل تحریک کننده، دچار انگیختگی شده و بـدون توجـه بـه پیامـدهاي     
رفتار خویش، دست به اقدام می زند. در این وضعیت، بهره از خرد در سست تـرین حالـت   

این مفهوم، مآل اندیشی و عاقبت نگري خردمندانه اسـت.  خویش قرار می گیرد. نقطه مقابل 
بر این اساس، بهره نبردن از گوهر خرد و دانش، یکی از آثار و نمودهـاي فرهنـگ جاهالنـه    

شناسـی  ت دو مفهوم جهل و حلم، نظام روانارزیابی می شود. برخی معتقدند که بدون شناخ
). سـیطره  528، 11، ج1386مقدم، فرهنگ جاهلی به درستی قابل درك نخواهد بود (ناصري



1400پاییز، 3، شمارة 5سال ،مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی96

هـاي نبـوي مـی شـد.     رویکرد جاهالنه پیش گفته سبب مقابله مشرکین عصر نزول با آمـوزه 
هـاي  هـاي بـی مبنـا و برآمـده از انگـاره     هاي این مقابله در جریان شبهه سـازي یکی از جنبه

خرافی، قابل ارزیابی است.
اسـت.  گـري اشـاره شـده    ت و فتنـه یجاد شـبها دراحادیث اهل بیت نیز به خطر جهل برا

هـاي  هاي مردم را ، سخن گفتن جاهالن در عرصهعلی(ع) منشأ اختالف فکري وعملی توده
اي که هـم نشـینی بـا آنهـا سـبب      ). به گونه81، 77:ج 1403عمومی دانسته است (مجلسی، 

ان هاي بی حاصل فکري وگفتاري میشود. ایشان جاهالن را پذیراي همه سـخن ایجاد درگیري
دانــد ســبب فتنــه انگیــزي مــی) و عابــدان جاهــل را 294، 20: ج1404(ابــن ابــی الحدیــد، 

گـران قـوم خـود را    ). حضرت نوح (ع) نیز علت انحـراف شـبهه  207، 1: ج1403(مجلسی،
).9؛ رعد: 29جهل معرفی میکند (هود: 

شـابهات  هاي عقیدتی ومعرفتی منحرفین وتبعیـت ایشـان از مت  به گواهی قرآن کریم ، فتنه
رد نـاب اسـت. از مفهـوم مخـالف     به واسطه بـر خوردارنبـودن ازمقـام علـم، بصـیرت وخـ      

آید که عدم برخورداري از علم همراه با ایمـان  سوره آل عمران چنین بر می7پایانی آیه فراز
حقیقی، سبب ایجاد انحراف در منظومه معرفتی انسان میشود. به دنبال این انحراف پیـروي از  

نماید.  هاي نادرست رخ میگري و تأویلقرآن براي فتنهمتشابهات 
ــات    ــت ن ــه بعل ــاد میکندک ــی ی ــد، از گروه ــرآن مجی ــاهی ق ــر و ناآگ وانی در روش تفک

؛ نسـاء:  21(ابـراهیم:  » مستضـعفین «و » ضـعفاء «انحرافات فکري شدند. تعابیري ماننـد  دچار
قابل، بهره منـدي از علـم،   ) دربرخی کاربستهاي خود بر این گروه داللت دارند.از سوي م97

مایه زدودن شبهات دانسته شده است. یکی از شواهد قرآنی این مفهوم ، زنهـار دادن آگاهـان   
بودنـد  قوم موسی (ع) به فریفتگانی است که در اثر نمایش تجمل قارون دچـار شـبهه شـده   

).8(قصص: 

هاي نادرستها و سنتخرافهانگاري استوار2.1.4
لیلی مقبـول  )که به هر د251، 4: ج1409سخن دروغینی است (فراهیدي، خرافه در اصطالح

هـا وطامـات را بـا واژه    لغت پژوهـان واژگـان اسـاطیر، اباطیـل، افسـانه     اي قرار میگیرد. عده
، 15: ج1390؛ موسـی پـور،   638، 2: ج1375اسـت (طریحـی،   خرافات مترادف دانسته شـده 

رها و رفتـار بـی اسـاس و ناسـازگار بـا خـرد و       توان باو) با این حساب، خرافات را می338
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اند. این باورها، توان معقول سـازي خـویش   هاي جامعه آن را پذیرفتهواقعیت شمرد که توده
گران را ندارند.  در نظر پرسش

سـاز مقابلـه   برآمده از باورهاي خرافی، زمینـه هاي معرفتی بر شناختهايکردن بنیاناستوار
گـري عملـی را   فاعل شناسا، شبههگري هاي مخالف با خرافات شده و در سپهر کنشمعرفت

پی دارد. خرافاتی که به شکل عادات  و باورها در عموم مردم نهادینه شده بود دست مایـه  در
هـاي صـحیح   اي که  در آمـوزه هاي انبیاء قرار میگرفت. به گونهخوبی براي مخالفت با آموزه

داد. قرآن نیز در آیات فراوانـی  گري روي میفت با باورهاي خرافی، شبههانبیا به واسطه مخال
ــ    ــت ک ــرنزول، مخالف ــان عص ــومی مردم ــاي موه ــا باوره ــره:  ب ــت (ن.ك: بق ؛ 189رده اس

).131اعراف:
اي گوناگون فرهنگ جـاهلی سـبب   ههمانگونه که گفته آمد، جریان مؤلفه جهل در مؤلفه

هاي فرهنگی بسیار تـاثیر پـذیر از عامـل    یکی از مؤلفههاي اسالم می شد.گري به آموزهشبهه
قـرآن علـت   جهل، نظام سنتهاي نادرست و خرافی عـرب عصـر نـزول بـود. بـراي نمونـه،       

). مهـم تـرین   103(مائـده:  گرایی مشرکان در خوردنیها را اعتقاد آنها به خرافات میدانـد شبهه
ن بـا پیـامبر اسـالم شـد، نظـام      باور خرافی عصر جاهلی که سبب مقابله همه جانبـه مشـرکی  

شناخت مشرکانه و مبتنی بر بت پرستی بود. جـدیت مشـرکین در پـاي بنـدي بـه باورهـاي       
گري ایشان علیه پیامبر اسـالم میشـد تـا جـایی کـه قـرآن کـریم را        خرافی، علتی براي شبهه

ــین« ــامبر اســالم (ص) را و رونوشــت افســانه» اســاطیر االول ــاي پیشــینیان انگاشــته و پی ه
روي مخالفـان  وساله پرستی بنی اسراییل، دنباله). داستان گ10- 4خواندند (فرقان: میگودروغ

پرســتی، فرزندکشــی درپــاي بتــان، انبیــاء از مســیر گذشــتگان خــود، فرشــته پرســتی، جــن 
؛ 85باور به فرخندگی وشـومی اعـداد، زمانهـا و برخـی پرنـدگان (طـه:       آزمایی وقمار،بخت

هایی از سنن انحرافی و خرافاتی است کـه سـبب   )، نمونه100؛ انعام: 57؛ نحل: 90و3مائده: 
شد.طرح شبهات فکري و عملی در مسیر انبیاء می

گري علیه پیامبران در مـاجراي قـوم لـوط (ع)    اي از نقش سنتهاي انحرافی در شبههنمونه
عمـوم جامعـه،   خورد. آنان براي انکار نبوت پیامبرشان وایجـاد تردیـد دراذهـان    به چشم می

مایـه  برمخالفت لوط وپیروانش با سنت زشت خودشان تاکید کردنـد و همـین امـر را دسـت    
کـه مخالفـان، پاکـدامنی لـوط را     اخراج او از محل سکونتشان قرار دارند. جالـب اینجاسـت   

).82ی خویش قرار دادند (اعراف: عملگري آویز شبههدست
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هاي نادرستفرضپیش3.1.4
اي از باورهاي شناختیست که مواد اولیه برهـان و اسـتدالل   درست مجموعههاي نافرضپیش

ننـد قبیلـه گرایـی، قـوم گرایــی،     هـا نادرسـت اسـت. بسـترهاي گونـاگون محیطـی ما      در آن
هـاي فـردي ماننـد گرایشـهاي مـذهبی و خـانوادگی در بهـره ازیـن         گرایـی و مؤلفـه  حزب
هـاي  فـرض . بنیـادي تـرین پـیش   ها و تعصب بر صحت آنها، نقش آفرین هستندفرضپیش

ــی   ــدا شناس ــون خ ــانی پیرام ــر انس ــی ه ــه معرفت ــی  منظوم ــی و راهنماشناس ــان شناس ، جه
گیرند. نتیجه سربرتافتن از مبدأ هستی و انکار انبیاء، انکار معاد و عاقبت کار اسـت.  میشکل

اي جـه قرآن مجید انکار پروردگار، وحی(نبوت) و معاد را سه رأس یک مثلث میدانـد کـه نتی  
هاي انبیاء واختالف انگیزي در میان مومنین ندارد ( ن. ك: شـوري:  انگیزي درآموزهجز شبهه

3 ،8 ،17 -18.(
نـوح بـه خودشـان بـه انکـار نبـوت       براي نمونه، قوم نوح (ع)، ابتدا بـه بهانـه شـباهت    

دپرسـتی و توحیـد را منکرشـدن   ). به همین بهانـه، دعـوت او بـه حـق    27پرداختند (هود: او
کردند. این موضوع را در احتجـاج  ) و براي انکار معاد نیز درخواست فوري عذاب26(هود:

توان دید. این اقوام بـراي  موسی بر بنی اسرائیل وتمثیل آوردن  قوم نوح و عاد و ثمود نیز می
فرار از پذیرش نبوت پیامبران خود و درنتیجه استنکاف از پذیرش دعوت آنها یعنـی توحیـد   

). 10- 9؛ رعـد:  10- 9سـازي زدنـد (ابـراهیم:    باوري دست به اشکال تراشی و شـبهه و معاد 
اسـت  گراننگ حاکم بر فضاي زیستی شبهههاي نادرست، برآمده از فرهبخشی از این انگاره

که بارزترین نمونه آن را در عرب عصر نزول می توان جست.

ة جهانتصور نادرست از آفرینندالف.
لهی در آفرینش، تدبیر و اداره هستی، موجـب غلطیـدن در وادي   دقت نکردن به قدرت ا

سـوره لقمـان   20هاي جاهالنه  خواهد بود. ایـن موضـوع را بـامفهوم مخـالف از آیـه      جدال
توان دریافت. براي نمونه عدم توجـه بـه آفریننـده حقیقـی وگسـتره قـدرت او، یکـی از        می

اسـت  پیـامبر خـاتم معرفـی شـده    ت گري گروهی از اهل کتـاب در کتمـان نبـو   عوامل شبهه
فکـري یهودیـان بـا مسـلمانان را     ). قرآن کریم یکـی از دالیـل اخـتالف    83و71عمران: (آل
). یهـود  139توجه ایشان به باور مسلمانان درباره آفریننده هستی فکـري میدانـد (بقـره:    عدم

ی تناسـب جـرم و   دانستند ازینرو در آموزه الهی و عقالندست خدا را در تدبیر عالم بسته می
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هـاي  ).علی(ع)  نیز یکی از نمونه64مجازات شبهه کرده و به اختیار مطلق قایل بودند (مائده: 
: 1414سازان را افرادي میداند که خدا را به مخلوقـات تشـبیه کردنـد (شـریف رضـی،     شبهه

44.(

آفرینشوب. تصور نادرست از هستی
هاي انحرافـی را توجـه   گودال شبهات و انگارههاي درافتادن به قرآن مجید، یکی از زمینه

آگـاهی مسـیحیان از خلقـت اولیـه     بـراي نمونـه، نا  ).10- 9داند (رعد: ناکافی به آفرینش می
(ع) و حضرت عیسی (ع)، در کنار درك نادرسـت از تصـویرگري پروردگـار در ارحـام     آدم

کـه  ) تا جایی6ل عمران :آدمیان را، سبب انحراف آنان در فهم توحید در آفرینش شده  بود (آ
گـري  داشـتند. ازینـرو بـه شـبهه    پنحضرت مسیح (ع) را یکی از اقانیم ثالثه و پسر خدا  مـی 

پرداختنـد. قـرآن کـریم در شصـت آیـه     یاعتقاد مسلمین در مخلوق بودن عیسی(ع) مـ علیه
ابتدایی سوره آل عمران پس از بیان قـدرت خداونـد در خلقـت آدمـی، بـه بیـان برخـی از        

رافات فکري و عملی اهل کتاب پرداخته وسـپس جریـان تولـد حضـرت عیسـی (ع) و      انح
بی خبـري  مرگ ومانندهستی روند هايعدم توجه به نشانهمعجزات ایشان را بازگو میکند. 

).2است (انعام: ایجاد تردید نسبت به خالق هستی دانسته شدهسببوقوع آن نیززماناز 

ی و ملکوتج. تصور نادرست از نبوت، وح
هاي عقالنـی چـون بهـره منـدي از اعجـاز بـراي       هایی مانند نبوت با مؤلفهاصالت پدیده

هـاي ملکـوتی ماننـد    جزییـات پدیـده  اثبات پیامبري آشکار خواهد شد. اما  درك چیستی و
وحی و عالم ملکوت از گستره داوري عقل مستقل خارج است. قرآن کـریم، درك نادرسـت   

کتب آسمانی و  وحی بـر رسـوالن الهـی را مایـه غلطیـدن در وادي      و تکذیب اموري چون 
).32؛ احقاف: 36؛ نحل: 70کند (غافر: گمراهی معرفی می

شـود  به نبوت انبیاء ارزیابی مـی گران انکار نزول وحی بر آدمی، مهم ترین دستاویز شبهه
نوع بشر را دلیلـی بـر   اي هم جنس بودن پیامبران با).کافران عصر پیامبر و هر دوره91(انعام: 

). سـوال اسـتبعادي و   10؛ ابـراهیم:  92؛ اسـراء:  8، 7، 4انگاشـتند (ص:  عدم نبوت ایشان می
شـود.  گري در نظام رسالت شمرده مـی )، شبهه9انکاري کافران از بشر بودن پیامبران (تغابن: 

نوح بـا سـایر   براي نمونه، قوم نوح  به سبب درك نادرست نبوت، به بهانه هم سانی ظاهري 
). سوال انکاري تکذیب کنندگان صـالح  26- 25گري علیه او رو آوردند (هود: مردم به شبهه
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) نیز برآمـده از تصـور نادرسـت ایشـان پیرامـون      24(قمر: » أَ بشَراً منَّا واحداً نَتَّبِعه«با عبارت
ت ایشـان،  نبـو نبوت بود. مشرکان و برخـی اهـل کتـاب عصـر پیـامبر (ص)، بـراي انکـار        

).116کردند (بقره: عیسی را فرزند خدا انگاشته ودر پذیرش دین جدید شبهه میحضرت
هاي پیـامبران، همراهـی فرشـتگان    یکی دیگر از باورهاي نادرست مشرکان درباره ویژگی

با ایشان بود. ازین رو به سبب ندیدن فرشتگان در همراهی با پیامبران، بـه تکـذیب ایشـان و    
). قـرآن کـریم، اجابـت    7؛ فرقـان:  8؛ انعـام:  53پرداختند (زخرف: ر نبوتشان میگري دشبهه

گري آنهـا در نبـوت   هاي ایشان مانند فرستادن فرشتگان را هم سبب زدایش شبههدرخواست
).9داند (انعام: پیامبران نمی

هـاي  باور نادرست مشرکان درباره چیستی و جنسیت فرشتگان نیـز سـبب انکـار آمـوزه    
گـري عملـی   وحیانی میشد تا جاییکه قرآن، تمثّل فرشتگان به شکل مردان را هم مایـه شـبهه  

). درك نادرست از پروردگار عـالم وتصـور نادرسـت از فرشـتگان     9آنان دانسته است(انعام: 
اي کـه براسـاس ایـن    فتی در مشرکان مکـه گردیـد بـه گونـه    سبب ایجاد نظام  منحرف معر

) و جنیـان را خویشـاوندان خـدا    150باورهاي نادرست فرشتگان را دختران خدا (صـافات:  
انگاشتند تا براي پرستش بتهـا بـه عنـوان خـدایان زمینـی دلیـل بتراشـند.        ) می151(صافات: 

در نشان از بی ثمر شـدن تـالش ایشـان    )162ت : (صافا» ما أَنْتُم علَیه بِفاتنین«عبارت قرآنی 
تبلیغ این گونه عقاید براي انحراف جامعه است.

ایمان به آنعدممعاد ود. تصور نادرست از
لـی فراوانـی بـر آن اقامـه     افزون بر وجود برهان معقولیت در اثبات وجود معاد، دالیل نق

بنیادي ترین انگاره معاد ناباوران بـر اصـالت مـاده و عـدم توانمنـدي طبیعـت بـر        است.شده
حیات پسین آدمی استوار است. باور نادرست از قدرت الهـی در بـرانگیختن انسـان، سـبب     

گردد. آنان با محال دانسـتن انگیـزش آدمـی پـس از     سازي منحرفان درافکار دیگران میشبهه
)53(صـافّات:  » إِذا متْنا و کُنَّـا تُرابـاً و عظامـاً أَ إِنَّـا لَمـدینُون     أَ«مرگ و با گفتن عباراتی چون

پرداختند. کفرپیشگان جـاهلی نیـز بـه جهـت بـاور بـه انگـاره        تشکیک در باور به معاد میبه
تدبیرگري طبیعت در امور هستی، برانگیختن مجدد خود را خارج از توانایی طبیعـت دانسـته   

). هم چنین، مشرکان مکه به سـبب درك نادرسـت از   24پرداختند (جاثیه: یو به انکار معاد م
.)12عالم آخرت، به انکار معراج پیامبر پرداختند (نجم: 
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هاي معرفتیپنداري ظنون و شکه. حق
شـود و اي حاصل میشود. اگر قوي باشد منجر به یقـین مـی  ظن حالتی است که از نشانه

). واژه ظن در علـوم گونـاگونی   529: 1412یکند (راغب، اگر ضعیف باشد از وهم تجاوز نم
اي دارد. مانند اصول فقه، عقاید، تفسیرقرآن وعلم اخالق بکار رفته ودر هریـک معنـاي ویـژه   

، 23قرآن کریم پیروي از ظنون را مایه ضاللت ومحرومیت از درك حق معرفی کرده (نجـم:  
؛ 116گمراهی از مسیر حق میشمرد (انعـام:  ) و نیز پندارگرایی و پیروي از گمانها  راعلت 28

). هم چنین، سبب تعصب مشرکان در پیروي از گذشتگان را دنباله روي ایشـان  30- 27نجم: 
تردیـد  ).  پیـروي از شـک و  148از پندارهایی میداند که سبب آگاهی وعلم نمیشوند (انعام: 

). علـی(ع)  67اسـت (نمـل:   ته شـده زمینه ساز انکار قیامت و بعید دانستن حیات دوباره دانس
الرَّیـبِ وطئَتْـه سـنَابِک    تَـرَدد فـی  مـنْ «باره آثار ناگوار پیروي از باورهاي سست فرمـود:  در

» شـود تیرهـاي شـیاطین مـی   هـا رهـروي کنـد، لگـد کـوب      ؛ هـر کـس از گمانـه   الشَّیاطین
).348، 65:ج 1403(مجلسی،

روي یات وظنون بنا شده بود. ازهمـین اي ایشان بر شکهنظام معرفتی منکران انبیاء وآموزه
کشـیدند.  هاي خویش را به منزله علم وآگاهی پنداشته ودعوت پیامبران را به چالش میگمان

گـري در دعـوت   هاي تردید آمیز زمینه ساز کفر وشبههبه گواهی قرآن ، دنباله روي از انگاره
مونه قوم یوسف در زمان حیـات او دربـاره نبـوتش    ). براي ن9انبیاء نیز خواهد بود (ابراهیم: 

ـ      ). 34د مشـکوك بودنـد (غـافر:    دچار تردید بودند و پـس از آن نیـز در آمـدن پیـامبر جدی
حال شک خود را بسان علم دانسته و ازآن پیروي میکردند. قـوم شـعیب  نیزبـه سـبب     بااین

هم چنـین گمـان نادرسـت    ). 186پیروي از ظنون در نبوت او تشکیک ایجاد کردند (شعراء: 
). قـوم نـوح   66- 65عادیان به دروغگو بودن هود سبب تکذیب نبوت وي گردیـد (اعـراف:   

گـري بنـی اسـراییل در کتـاب     یـد ). ترد27- 25نیز به همین سبب او را انکـار کـردن (هـود:    
شده بر موسی نیز زاییده شک ایشان در توانمندي پروردگار به ارسال کتـب بربشـر بـود    نازل
45لت: (فص.(

اي عملی بـراي انحـراف مـومنین از    منافقان عصر پیامبر نیز با اقامه کسالت بار نماز، شبهه
جدیت بر عبادات را سامان میدادند.قرآن این حرکـت ایشـان را ناشـی از شـک در حقانیـت      

). کافران و بیمار دالن نیز با ایجاد شک وتردیـد  143- 142دعوت پیامبر معرفی میکند (نساء: 
).31حقانیت تعالیم الهی سعی در گمراهی مردم داشتند (مدثر:در 
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ســت ســبب گمــراه کــردن دیگــران بــه گــواهی قــرآن حقیقــت انگــاري پنــدارهاي نادر
هــا توانی خــدا برحشــر انســان)، نــا7- 6)، انکــار قیامــت ونبــوت (جــنّ: 37- 36(زخــرف:

خـدا در تـدبیر امـور    اکمیت غیر)، ح115)، هدفمند نبودن خلقت انسان (مؤمنون: 3(قیامت:
؛ 214قـره:  )، ورود به بهشت بدون انجام اعمـال صـالح  وتحمـل سـختیها (ب    154عمران: (آل
) خواهدشد.12- 10هاي پرودگار (احزاب: ) و فریب بودن وعده142عمران: آل

جبرباوري4.1.4
). 183: 1412وغلبـه اسـت (راغـب،    جبر در لغت بـه معنـاي تغییـر چیـزي همـراه بـا قهـر        

بـر دفـع آن فعـل یـا جلـوگیري از      ها به نحویست که آنانفعل در آفریدهصطالح، ایجادادر
یکـی از باورهـاي انحرافـی برخـی     .)46: 1413پیدایش آن توانی نداشـته باشـند (عکبـري،    

رد سـطحی از مسـأله قضـا و قـدر،     . روي آومکاتب فکري و اعتقـادي جبـر بـاوري اسـت    
هـا در  میدانـد. انحصـار کـنش پدیـده    پیشران آدمیسرنوشت را به سان عاملی مرموز،دست

اراده و دستور الهی روي دیگر این سکه است که هردو در پـی اثبـات عـدم اختیـارآدمی در     
شود.گزینش کارهاست. همین رویکرد سبب ایجاد شبهات در نظام معرفتی توحیدي می

اسالم اعتقاد ایشـان  گري مشرکان در دعوت پیامبربه گواهی قرآن، یکی از علتهاي شبهه
به جبر بود.آنان با پذیرش جبر، مشرك شدن خویش وگذشـتگان را خواسـت الهـی شـمرده     

هه رضــایت الهــی بــر شــرك خــود را ) و درمقابــل دعــوت پیــامبر اســالم، شــب148(انعــام: 
آنان رفتار وگفتار شرك آلود خود را مورد رضاي خدا شمرده و ازیـن طریـق   کردند.میساز

).35کردند (نحل: ت خود را توجیه کرده وبر چرایی تغییر روش خود شبهه میاعمال نادرس
مستکبران نیز در درازناي تاریخ براي بهره کشی از طبقـات جامعـه، تفکـر جبرگرایانـه را     

ده ومـردم را بـا وضـعیت ناهنجـار     کردند تا ظلمها و رفتار خـویش را توجیـه کـر   ترویج می
هاي جامعه، برتري ورفتـار خـود   انحراف نظام فکري تودهدهند. این طبقه ستمگر، براي خو

کردنـد. عبـارت   روردگار معرفـی مـی  را اراده الهی ونابسامانی زندگی محرومین را خواست پ
»ناکُملَویدلَه دانَا اللَّهبیانگر ترویج اندیشه انحرافی جبر گرایی توسـط رهبـران   21(ابراهیم: » ه (

گـري ایشـان   ی از علتهـاي شـبهه  جبرگرایـی یهـود را نیـز یکـ    ستم پیشه است. قرآن مجید، 
پـذیرش  را عامل بهانه جویی ایشان در عدم) وآن64؛ مائده: 50پیامبر اسالم دانسته (نساء: علیه

).155ایمان به خدا و رسولش معرفی میکند (نساء: 
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بهره از روش نامناسب استدالل2.4
، 4ج:1381وه، اسـلوب و سـبک (انـوري،   شـی روش در لغت به معناي حرکت کردن، رفتار،

هــایی اســت کــه ) آمــده  و در اصــطالح، اســلوبها و راه12387، 8:ج 1373؛ دهخــدا، 3737
). تبیـین، توضـیح و نقـد    20154، 13: ج 1373کند (دهخدا، رسیدن به حقیقت را میسور می

آن، ههـاي بهـره گیـري از منـابع    هاي به کـار رفتـه در یـک دانـش از راه شـناخت را     روش
). کــه بــه معنــاي 26: 1398؛ برنجکــار، 41: 1398شــود (عــارفی، شناســی نامیــده مــیروش

رسیدن به شناخت در دانشی خاص است.  راه
هاي ایجاد شبهه بـر بهـره از مـواد معرفتـی و روش اسـتدالل      نیک روشن است که مؤلفه

گـویی بـه   خهاي ایجاد شبهات در شناخت فرآینـد پاسـ  استوار است. ازین رو شناخت روش
اي ها بسیار نقش آفرین است. این روشها گاهی جنبه علمـی و شـناختی دارنـد و در پـاره    آن

گیرنـد. بـراي نمونـه اسـتفاده از قیـاس و اسـتقراء       موارد جنبه کنشی و اخالقی به خـود مـی  
نادرست با جنبه روش شناختی پیونـد دارد و تکبـر علمـی، برخـورد گزینشـی و پیـروي از       

در حوزه رفتاري قابل ارزیابی هستند.رهبران باطل

هاي نادرستقیاس1.2.4
ي، مقـدار سـنجی و تشـبیه آمـده     قیاس برگرفته از قَـیس، در لغـت بـه معنـاي انـدازه گیـر      

) و در اصطالح علم منطق، قولی مرکب از چند قضـیه مقبـول   187، 6: ج 1414منظور، (ابن
). بعبـارتی دیگـر   5: 1375(بهمنیـار،  اي دیگـر میشـوند  مسلّم است که سبب اثبات قضـیه و

گونـه اسـتدالل، همـان قیـاس     استدالل از کلی به جزیـی را قیـاس گوینـد. پـر بسـامدترین     
ـ مقدماتی ونتیجه شکل میاست که از دو قضیهبرهانی د.یقینی بـودن مـواد قیـاس سـبب     یاب
شود.شدن نتیجه میقطعی

: 1404یقینیات است (ابن سـینا،  قیاس صحیح در علم منطق همان قیاس منطقی مبتنی بر 
). قرآن مجید، خود براي استدالل گاهی از قیاسهاي صحیح بهره برده است. نمونـه  446، 2ج

، براي اثبـات  )22(انبیاء: » لَو کانَ فیهِما آلهۀٌ إِالَّ اللَّه لَفَسدتا«آن را در قیاس استثنایی موجود در 
تـوان  ابـراهیم بـا نمـرود مـی    را در احتجـاج  اي دیگـر یگانگی خدا میتـوان جسـت. نمونـه   

). آن جایی که ابراهیم (ع)، پروردگـار خـود را قـادر بـر میرانـدن و      258کرد (بقره: مشاهده
اي، توان خود درمباشرت با زنان براي تولید نسل و  نیـز  إحیاء معرفی میکند، نمرود با مغالطه
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گـري کنـد.   شـمارد تـا دراذهـان شـبهه    دستور به قتل آدمیان را همسان با قدرت پروردگار می
ابراهیم (ع)درین محاجه، دوقیاس مضمر به کـار بـرد کـه در هریـک مقدمـه اول بـر مبنـاي        
مشاهدات ومقدمه دوم که براي رعایت اسـلوب ایجـاز در قـرآن محـذوف اسـت، معلـوم و      

یم،هـاي ابـراه  اتفاق است، پس نتیجه ضروري را در پی دارد. پاسخ نمرود بـر اسـتدالل  مورد
شد.اي از پذیرش ربوبیت پروردگار هستی میاي مغالطه بود که سبب گمراهی عدهگونه

هــاي یازیــدن بــه انــواع قیــاسهــاي ایجــاد شــبهات، دســتتــرین روشاز رایــجیکــی 
است. از آنجا که بهره از قیاس نادرست، در فرآیند ایجاد شبهات نقش عملـی دارد،  نادرست

قابل ارزیابی است. قـرآن مجیـد، دسـت مایـه  قـرار دادن      گري در حوزه روش شناسی شبهه
کند.هاي ایجاد شبهات ارزیابی میهاي نادرست توسط مخالفان را یکی از روشقیاس

که بـا بیـان   معرفی میکندموجودي اولین راابلیسبراي نمونه، بازخوانی تاریخ آفرینش،
جریـان احتجـاج ابلـیس بـه     قـرآن، دم شبهه ایجـاد کـرد.  آدراحترام به نادرست، یک قیاس 
اي نادرسـت،  دانـد کـه نتیجـه   آتش و آفرینش آدم از خاك را قیاسی نادرست مـی خلقتش از

قیـاس  ). مـاده اولیـه   76- 75؛ ص: 12- 11را در پی دارد (اعراف: یعنی برتري ابلیس بر آدمی
وي مبتنی بر خود برتر بینی بود.

وبــاره ددانســتند کــه بتوانــد فتر از آن مــیمنکــران معــاد نیــز از آنجــا کــه مــاده را ضــعی
اره مبعـوث شـود بـه انکـار معـاد      پس از مرگ و ترکیب با اجزا زمین دوبـ شود وبرانگیخته

سـان  را هـم اي دیگـر کـامروایی در آخـرت    . عـده )36و مومنـون: 26(رعد:آوردندمیروي
پرداختنـد  یقابهـاي اخـروي مـ   مندي خود دردنیـا پنداشـته وازیـن رهگـذر بـه انکـار ع      بهره

هـاي ظـاهري و  ). منکران وجود نبوت در پیامبران نیز با مقایسه ویژگی36؛ کهف: 77(مریم:
). هـم چنـین  37- 33کرددند (مؤمنون: مادي انبیاء با سایر مردم، به نبوت ایشان شبهه وارد می

ــه ــان ب ــا عناصــر یهودی ســاز ســامري را اله دســتمــادي ،گوســســبب قیــاس پروردگــار ب
).93دانستند (بقره: میتشپرسقابل

ن هـاي نادرسـت در مـاده وصـورت یکـی از شـگردهاي مشـرکا       به کاربردن انواع قیاس
» و یقُولُونَ أَ إِنَّا لَتـارِکُوا آلهتنـا لشـاعرٍ مجنُـون    «سازي بود. براي نمونه آیه نزول، درشبههعصر

الفـارق آهنگـین بـودن قـرآن را     رساند که مشرکان با استفاده از قیـاس مـع   ) می36(صافات: 
بـوت  در نهمان آهنگ شـعري پنداشـته وازیـن رهگـذر قـرآن را بـه شـعر تشـبیه کـرده و         

علـت اصـلی   ،کـاربردن مـاده نادرسـت در ایـن قیـاس     تشـکیک میکردنـد. بـه   اسالم پیامبر
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گري آنان است. حال آنکه اوالً قرآن همان شعر بـاوزن وقافیـه مشـخص نیسـت بلکـه      شبهه
از شـباهت سـبب ایـن همـانی میـان      مخصوص به خود رادارد وثانیاً یک وجهضرب آهنگ

بود.پدیده نخواهددو
» بلْ قـالُوا أَضْـغاثُ أَحـالمٍ بـلِ افْتَـراه بـلْ هـو شـاعر        «شایان یادکرد است که قرآن درآیه 

مبتنـی بـر   گري مشرکان علیه پیامبر یاد میکند که اولـین گـام آن  از سه مرحله شبهه) 5(انبیاء:
قیاس نادرست است.در مرحله اول آنان ویژگی التفات در قرآن مجید را بـا پریشـانی برخـی    

ــامبر را پریشــان گــوی  ــامبر رویاهــا یکســان انگاشــته ودعــوت پی ــد.درگام بعــد پی ی خواندن
نسـبت  کردار اسالم را دروغگو وتنها مدعی نبوت دانسـته ودرواپسـین مرحلـه بـه او    درست

ق، تصـور نادرسـت از نبـوت و    سازي مشرکان برقیاس مع الفارن سیر شبههایشاعري دادند.
بود.زنی استواراتهام

گرایی نادرستتقراءاس2.2.4
سـت  استقراء دراصطالح، استدالل از طریق بررسی جزیـی بـراي دسـتیابی بـه نتیجـه کلـی ا      

مام افراد یـک  به دوگونه تام وناقص تقسیم میشود. جستجوي ت). استقراء، 220: 1403(حلّی، 
کلّی ویافتن مـوارد اشـتراك آنهـا  بـراي پـی ریـزي یـک قاعـده فراگیـررا اسـتقراي تـام، و           

نـاقص گوینـد. اسـتقراي تـام،     جوي برخی افراد کلّی بـا همـین هـدف را اسـتقراي    وجست
آور بوده و استقراي ناقص تنها مفید ظّن خواهد بود. دراسـتقراء نـاقص، حکمـی کـه از     یقین

آید به تمام افراد وکلّی تعمیم داده میشـود. چنـین تعمیمـی هرگـز    ود بدست میمواردي معد
ردي خـارج از دایـره اسـتقراء    آور نخواهد بود چرا که ممکن اسـت حکـم کلّـی بـر فـ     یقین

ایـن روش از  نباشد. ازینرو چنـین اسـتقرایی در امـور معرفتـی راهگشـا نخواهـدبود.      منطبق
» کنـه و وجـه  «ق بـا نـام مغالطـه    ه در دانش نـوین منطـ  اي است کگري مبتنی بر مغالطهشبهه

بردار استنام
استقراء گرایی در قرون اخیر به اندیشه اثبات گرایی انجامید تا جاییکه پیروان این مکتـب  
تنها راه شناخت جهان را شناخت استقرایی میدانند. اثبات گراها بـدون اثبـات عـدم کـارآیی     

داننـد راه آگاهی را منحصـر در روش اسـتقرایی مـی   هاي عقلی، وحیانی وشهودي تنهاروش
ــتدول، ــایی،   71: 1383(اس ــم وادراك (طباطب ــودن عل ــادي نب ــار37- 27: 1397). م ) درکن

هاي مبتنی بر مشاهده مهم ترین دالیل بر نا استواري این روش است.پذیربودن نظریهخطا
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آفـرین اسـت در شـمار    بهره از استقراء نادرست از آنجا که در ساختار ایجاد شبهه نقـش  
گیرد. براي نمونه قوم لوط براي طعنه بـه نبـوت پیامبرشـان،    هاي ایجاد شبهات قرار میروش

). از آنجا که این قوم فسـاد پیشـه مـدتها عمـل     29درخواست عذاب الهی کردند (عنکبوت: 
کـه  زشت خود را مرتکب میشدند وبه بالیی دچار نشدند، به ادامه همان رویه پرداختنـد. چرا 

شـوند. اسـتقراء نادرسـت،    اي ناگوار مانند عذاب الهی نمـی گمان میکردند بازهم دچار حادثه
علت اساسی اطمینان آنان از عدم نزول عذاب الهی بود.

پیروي از متشابهات3.2.4
خشـی از  متشابه از شبه وشَبه به معناي مثـل وماننـد بـوده و در مـواردي بکـار میـرود کـه ب       

شـود  اشتباه افتادنین شباهت، سبب بهاکه و یا اینگونی داشته اي با بخش دیگرش همپدیده
).  در برخــی مــوارد قرآنــی بــر 2236/ 6: 1376؛ جــوهري، 505/ 13: 1414(ابــن منظــور، 

اســتاد معرفــت متشــابه را هــرآن اي التبــاس  واشــتباه بــه نحــو التزامــی داللــت دارد. گونــه
). باب تفعیل این مـاده  بـه شـکل    12/ 3: 1429که غبار شبهه پذیرد (معرفت، داند میچیزي

»فالنٌ علی هاالمـرُ  «آن بـه گونـه   وباب افتعـال انداختنبه معناي تخلیط وبه شبهه» شَب هشـتَبا«
).3،403: ج1409معناي مشکل ومشتبه شدن است (فراهیدي، به

لی از اشکال تراشـی ادبـی، معنـایی وعـواملی     هاي قرآنی که خادرمقابل این مفهوم،گزاره
، 6: ج1375تابد محکم گوینـد (طریحـی،   مانند نسخ وتخصیص بوده وجزیک  مفهوم برنمی

ها ومـذاهب  اختالفات عقیدتی فرقه). بر اساس روایتی، پس از رحلت پیامبر اسالم در اثر 33
. مهـم تـرین   )164: 1413(عکبـري،  گوناگونی بوجود آمد که تنها یکی از آنها برحـق اسـت  

است. روایات دیگر نیز بـه  ها برداشتهاي نابجا ازآیات متشابه دانسته شدهعامل ایجاد این فرقه
) و فهـم آنهـا را   164، 1: ج1362شدت از تفسیر ناآگاهانه متشابهات نهی کرده (ابـن بابویـه،   

ــز  ام قــراردادن متشــابهات در نظــدر گــرو پرســش از اهــل بصــیرت وبیــنش واقعــی  و نی
بـه  ر از اخبار نیز  آیات متشـابه را  برخی دیگ.اند).دانسته290، 1: ج1378محکم (همو، آیات

: 1403علت دربرداشتن الفاظ مشترك ازنطر معنا، مایـه اشـتباه جـاهالن  میداننـد (مجلسـی،      
).12، 1: ج1380؛ عیاشی، 12، 90ج

هـا بـه ظـاهر الفـاظ     ه آنهـا تن شـد کـ  هاي عقلی، سبب مـی عدم آگاهی پیشینیان از دانش
اي آیات مربوط بـه واجـب متعـال وقیامـت وامثـال آن شـناخت       کنند درنتیجه در پارهبسنده
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ــ   ــدایش مکات ــان وپی ــذر زم ــتند. درگ ــافی نداش ــشک ــري پرس ــوارد  ب فک ــن م ــایی دری ه
ــیشــکل ــت    م ــه جه ــه ب ــاي اولی ــاره صــفات پروردگار،گروه ــه در ب ــراي نمون ــت. ب گرف

یـق، تنهــا ظــاهر صــفات را مــالك  زم درمســایل عمبرخوردارنبـودن از صــالحیت علمــی ال 
ت زیربنـاي فکـري   دادند ازینرو  صفاتیه نام گرفتند.تشبیه پروردگـار بـه سـایر موجـودا    قرار

گردید.مشبهه 
اي از سـرجهالت یــا  شـده کــه عـده  سـختی فهـم معــانی حقیقـی آیـات متشــابه سـبب      

شـود.  بب ایجـاد شـبهات مـی   استفاده، تأویالتی نادرست براي آنها در نظر  گیرند که سـ سوء
تفسیر ناآگاهانه و تأویل بیجا واز روي تمایالت نفسانی وبهـره نگـرفتن از صـاحبان حقیقـی     

شود.هاي نابجا از متشابهات میعلم راستین سبب گرفتاري در گرداب فهم
هاي کالمی اسالمی را میتوان مشاهده کـرد.  گرایی  برخی فرقههاي فراوانی از شبههنمونه

سوره انفال ومساله حیلوله خدا میان انسـان و 24نمونه اشعري و پیروانش براساس آیه براي
). 473، 15: ج1420قلبش ،جبر وغیر ارادي بودن ایمان وکفـر را پـذیرا شـدند (فخـر رازي،     

آیات  صفات  وفعل الهی ، برخی آیات احکـام ماننـد وجـوب جهـاد وحجـاب، خالفـت،       
انگیـز  تفسیرهاي گونـاگون شـبهه  اند که تاباد ازین دستهمشیت وآفرینش و برخی آیات مع

دارند.را
هاي نابجاي بنـی اسـراییل   یکی از مصادیق قرآنی غلطیدن در دامان تشابه، داستان پرسش

آلـود  هـاي شـبهه  ). نگرش70کردند (بقره: هاي گاوي است که باید قربانی میپیرامون ویژگی
گـري قـرار داده   در حوزه احکام را دست مایه شبههعصر نزول قرآن نیز برخی آیات منسوخ 

» چه شد که مدتی به این آیه عمل شد وسپس آیـه دیگـر جـاي آن را گرفـت؟    «گفتند: میو
.)596، 2: ج1419(ابن ابی حاتم، 

ظاهرگرایی در فهم آیات یکی از عوامل پیدایش شبهات بـراي افـرادي اسـت کـه تـوان      
دیگـر پیـروي ازمتشـابهات    قـرآن ندارنـد. برخـی عوامـل    کافی براي فهم منظومه معرفتـی  

اي و)، تفسیر سـلیقه 87- 84، 3از: قصورنظر وپیروي از هواي نفس (شاطبی، بی تا:جعبارتند
هــاي کالمــی ومجــادالت سیاســی، مطــابق بــا تمــایالت ومنــافع شخصــی، پیــدایش فرقــه 

ر، تحـول در  ایط تـاریخی آن عصـ  گـرفتن از فضـاي عصـر نـزول وناآگـاهی بـه شـر       فاصله
عربی نسبت به عصرنزول به واسطه آمیختگـی فرهنگهـاي گونـاگون بـا عـرب زبانـان،       زبان

تعصبات گروهی ومذهبی و نیز غرض ورزي وپافشاري بی مورد وبی دلیل.
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شناختیحصرگرایی روش4.2.4
هاي معرفتی در دانشی خاص وغفلـت از سـایر علـوم ورویکردهـا را     منحصرکردن سوگیري

نامیم. پاي بندي به حصرگرایی سبب محـروم شـدن از سـایر    روش شناختی  میحصرگرایی 
هاي معرفتی است.برگزیدن چنین رویکردي برآمده از جهل وبی خبري یا عـدم تعـادل   کرانه

فکري است.چراکه عقل به باطل نبودن همه گفتارهـا حکـم میکنـد. جـزم گرایـی، تقلیـد و      
ی محسـوب میشـوند کـه سـبب گـزینش      هایی از حصـرگرای تعصب معرفتی وروشی شاخه

هاست.مواضع درست وانکار نسبت به سایر گستره
قرآن مجید با اشاره به این آسیب معرفتی،ازبرخی مصادیق آن چون انـواع تقلیـد ناپسـند،    

تعصب فکري، ماده گرایی وحس گرایی سخن میگوید.

هاي کهنروشوشتگانذتقلید از گالف. 
کسی یا شخصی قرار دادن وگردن نهادن بـه کـاري اسـت    تقلید درلغت، چیزي را مالزم

ــن منظــور،  ــه پســندیده وناپســند تقســیم  276، 11: ج1414(اب ــه دوگون ــد ب میشــود. ). تقلی
هاشـمی  (ن.ك:انـد گرفتن از عقل، علم وهدایت طلبی، مالکهاي قرآنی تقلیـد پسـندیده  بهره

اسـت.  ر قرآن ناپسند شمرده شـده . تقلید از مستکبران ونیاکان د)339، 8: ج1383رفسنجانی، 
به گواهی قرآن تقلید از نیاکان آثاري چـون روگردانـی از آیـات خـدا واسـالم، انکـار معـاد،        

ومـانع پیـروي از قـرآن دانسـته     گرایی،مخالفت با پیامبران، سبب گمراهیناپدیري، خرافهحق
.)4؛ زخرف: 76؛ شعراء: 36؛ قصص: 10؛ ابراهیم: 78و 75است (یونس: شده 

منظومــه معرفتــی نادرســتی را باورهــاي نادرســت در کنــار تقلیــد از گذشــتگان میتوانــد
دهد که با حقانیت به سـتیز برخیـزد. بـه گـواهی قـرآن، محـور قـرار دادن پیـروي از         سامان

؛ 28؛ اعـراف: 104؛ مائـده: 170(بقره:گذشتگان، زمینه ساز اولین شبهات علیه پیامبر اسالم بود
. تقلید و تعصب خویشاوندي نیز  اساس جدال جاهالنه کافران دربـاره  )43؛ سباء:69صافات:

).21است (لقمان: پروردگار هستی دانسته شده
قوم حضرت نوح (ع) نیز براي انکار نبوت انبیاء ، رهـروي از راه پدرانشـان را در مقابـل    

یـان از صـالح (ع)  ). سوال انکاري وتوبیخی ثمود10دادند (ابراهیم: دعوت انبیاء بهانه قرار می
ــود:     ــان (ه ــدایان پدرانش ــا خ ــرت ب ــارزه آن حض ــاره مب ــبهه 62درب ــدف ش ــا ه ــري ) ب گ

است. عادیان نیز به سبب درست پنداري باورهاي مذهبی خود دعوت هـود (ع)  ارزیابیقابل
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) قوم شـعیب (اهـالی مـدین) نیـز بـا گفـتن       22؛ احقاف: 70کشیدند (اعراف:را به چالش می
پرسـتیدند، تـرك کنـیم؛    انمان مـى دهد که آنچه را پدرنمازت به تو دستور مىشعیب! آیا اى«
در عبـادات ودعـوت وي   )87(هـود:  » خـواهیم در اموالمـان انجـام نـدهیم؟    چه را مـى آنیا

انگاشتند. مشرکان عصـر پیـامبر   کردند. چراکه آداب دینی خود را حق میتشکیک وشبهه می
) دیدگاه دینـی خـود   5(ص:» ء عجابهۀَ إِلهاً واحداً إِنَّ هذا لَشَیأَجعلَ الْآل«نیز با گفتن عبارت 

آنـان  انگیختنـد. را درست پنداشته ودر دعوت پیامبر(ص) به توحید ونفی شـرك شـبهه مـی   
گري درنبـوت او  صحیح بودن روش مذهبی پدران خود را دست مایه توهین به پیامبر وشبهه

).43قرار دادند (سبا: 

گراییحسوگراییمادهب. 
اي از نظامهاي ادراکی بشـر اسـت کـه    تمایل به محسوس بودن وعینی بودن حقایق، گونه

برخـی  ریشه در جهان بینـی مـادي آدمـی ومنحصـر کـردن روش شـناخت در مـاده  دارد.       
وملکـوت  درك مـاورا مـاده  زامیکننـد. ازینـرو  گرایان همـه چیـز را بـا مـاده مقایسـه      شبهه
هاي الهـی را اصـالت دادن   آن مجید، علت اصلی غفلت آدمی وانکار وعدهقر.شوندیمعاجز

). توجه به رویکرد مخالفان پیامبران نشان میدهـد کـه بسـیاري    7به ظاهر دنیایی میداند (روم: 
هــاي ایشــان ناشــی از روحیــه مــاده گرایــی وحــس مــداري اســت.  از شــبهات ومخالفــت

هکـرد مـی دسـت وپـا وچشـم تصـور    ارايموجـوداتی د نـان فرشـتگان را   آفرمایـد  میقرآن
- 21کردنـد (فرقـان:   ایمان خود را به دیدن خدا ولمس  فرشتگان مقید مـی و)195(اعراف:

).55؛ بقره: 24
به گواهی قرآن، یهودیان با پیش شرط قراردادن رؤیت حقـایقی چـون خـدا و فرشـتگان     

). مخالفان نبـوت  153(نساء : کردند گري میبراي ایمان آوردن خود، در دعوت موسی شبهه
حضرت ابراهیم (ع) نیز گفتار اورا نپذیرفته وبراي اثبات نبوتش، آتـش را آزمایشـگر راسـتی    

). اینان به قدرت وحمایت الهی از پیـامبران ناآگـاه نبودنـد،    24دعوتش قرار دادند (عنکبوت: 
هـاي مـادي   ز طریـق آزمـون  نهـا ا اما به علت اعتقاد به ماده گرایی، راستی آزمایی نبـوت را ت 

دانستند.میمعتبر
جسـت. در عالقه بشر به محسوسـات بایـد  نیزپرستی راهاي بتترین علتیکی از مهم

همین امر، زمینه ساز گمراهی وگوساله پرستی بنی اسراییل نیز گردید تا جاییکـه سـامري بـا    
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گرایـی  ). حس149: پرستش آن نمود (اعرافصداسازي در مجسمه گوساله آنها را دعوت به
هاي مردم گردیـد. بـه گـواهی قـرآن،     سبب پذیرش انگاره انسان خدایی فرعون، توسط توده

ها سبب گمراهی وانحراف فکري عملی بسیاري از مردم  عصر ابراهیم شـده بـود   وجود بت
توان دریافت که ماده گرایی وتشبیه پروردگـار هسـتی  ). با تحلیل پیام این آیه می36(ابراهیم: 
گرایـی  فکري ایشان شده بود. درمقابل حـس تصور نادرست از خدا سبب انحرافبه مواد و

).3(بقره: استمداري، ایمان به غیب نشانه مومنین هدایت یافته معرفی شدهمادهو

ج. خودبینی علمی
) و در697: 1412خودبینی معادل فارسـی تکبـر، بـه معنـاي بـزرگ پنداشـتن (راغـب،        

: 1365رتر دانستن خود از دیگران، تحقیر وخواردیـدن آنهاسـت (ابـن عـدي،     اخالق، بعلم
). متکبر دربرابر خدا، پیامبران و دیگرانسانها تکبر میورزد.تکبر در برابـر خـدا کـه بـدترین     18

نوع آن است از نادانی سرچشمه میگیرد. همچون تکبر نمرود وفرعون وادعاي خـدایی آنـان.   
شود.ها مین نیز سبب مخالفت با دعوت آنتکبر نسبت به پیامبرا

گران،کبر علمی است که با حوزه رفتاري ایشـان  یکی از اجزاء اصلی شبکه شناختی شبهه
جبـر  در پیوند است. این واژه ومشتقاتش به همراه مترادفاتی چون عصی، طغی، عتـو، ابـی و  

ـ      اي در سرتاسر قرآن پراکندهگونهبه گـري مخالفـان   ل شـبهه انـد کـه گـویی اصـلی تـرین دلی
، وب میشود اما وقتی در عرصه آگـاهی خودبینی علمی است.گرچه تکبر،آسیبی اخالقی محس

بــه گــواهی قــرآن، اي معرفتــی خواهدشــد. نقــش صــفت را بــازي کنــد تبــدیل بــه مقولــه
متکبرانه زمینه ساز رویگردانی از راه کمال ومیل بـه انحـراف  فکـري وعملـی میشـود      خوي

.)146(اعراف: 
ناپذیري، گرایش بـه گمراهـی، مـانع فهـم آیـات و     تکبر سبب جدال در آیات الهی، حق

شـود  پروردگـار مـی  معارف الهی وتکدیب آنها، مقید کردن ایمان به رویت خـدا و افتـرا بـه    
رآن کـریم ابلـیس، اشـراف، برخـی     ). قـ 60؛ زمـر:  21؛ فرقـان:  2- 1؛ ص: 8؛ حـج: 35(غافر:

ونیان، قارون، کافران، مشرکان، مترفـان و منافقـان را از مصـادیق    کتاب، بنی اسراییل، فرعاهل
).  432- 430، 8: ج1383هاشمی رفسنجانی، داند (ن. ك:بارز متکبران می

شـود.  خود نمایی وتفاخر نیز برآمده از رذیله کبر در آدمی است که سبب ایجاد شبهه مـی 
ه از نـادانی زنهـار داده اسـت    علی(ع) نیز از تکبر ناشـی از تعصـب و خودپسـندي برخاسـت    
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سوره غافر مهمترین عامل جـدال باپروردگـار   59الی 56آیات .)289: 1414(شریف رضی، 
را تکبر معرفی میکند.

ه استهزاء که رفتار اصلی دشـمنان ونابـاوران اسـت از علـت     ژقرآن با به کار بردن کلید وا
یابیم کـه اسـتهزا بـه جهـت     اصلی مخالفت آنها پرده بر میدارد.با کمی دقت درین آیان درمی

شود.. قرآن کریم اتهامات وارده از سوي مشـرکان  ایجاد میخود برتر بینی وتمسخر دیگران 
هـاي آنـان علیـه نبـوت را     وشبهه تراشـی - انمانند شاعر ومجنون بودن ایش- به پیامبر(ص)، 

).35ناشی از خوي متکبرانه آنان میداند (صافات: 
براساس همین ویژگی رفتـاري اسـت کـه مخالفـان انبیـاء، درنبـوت ایشـان تشـکیک و        

اشـراف و یـل انکـار نبـوت حضـرت صـالح از سـوي      پراکنی میکننـد. بـراي نمونـه دل   شبهه
).76- 75تر بینی و خوي استثمارگري ایشان بود (اعراف: مندان قوم ثمود، خود برثروت

خداوند متعال یکی ازعوامل تفرقه فکري ومادي امتها را برتري جویی ایشـان بـا وجـود    
). گمانه زنـی مالیـک دربـاره شایسـتگی خـود      14آگاهی از حقیقت معرفی میکند (شوري: 

» نُسبح بِحمـدك و نُقَـدس لَـک   نَحنُ«براي خالفت پروردگار وعدم کارآمدي آدم که باعبارت 
) بیان شده ،گرچه ریشه در عدم شناخت وناآگاهی از خصوصیات آدم داشت ولـی  30(بقره: 

ــه ــه گون ــق حــاوي انحصــارگرایی گروهــی فرشــت ب ــر انگــاري خــویش اي رقی گان در برت
ـ  آید. خود برتر انگاري شـیطان نیـز سـبب شـبهه    میشماربه ع) شـد  ه مقـام آدم( گـري اوعلی

ضـاي دعـوت الهـی شـعیب انحـراف      ). اشراف مدین نیز به سـبب اسـتکبار در ف  33(حجر:
).88کردند (اعراف: میایجاد

داللی انحراف افکنی خـود،  پنداري قارون نیز سبب شد تا دردستگاه شبه استخود شایسته
ي خـود را مایـه   ،آگـاهی ظـاهر  )78(قصـص:  » علْـمٍ عنْـدي  إِنَّما أُوتیتُه علـى «جملهبا گفتن

برخورداري از نعمات شمرده و اراده الهی را نادیده بگیرد. یهودیان نیز به سبب تکبـر، خلـود   
). خود گزینی ودنیا طلبـی برخـی مجاهـدان    80کردند (بقره: خود در عذاب الهی را انکار می

هـاي خـدا و  گیري پنـدار نادرسـت وشـبهه تراشـی دربـاره وعـده      اُحد نیز، زمینه ساز شکل
).154و 152شد (آل عمران: یامبرپ

اسـت  ار ایشـان دانسـته شـده   گري  در نزاهـت پروردگـار از تجسـیم، اسـتکب    ریشه شبهه
). استکبار درین آیات به معنی بلند پروازي وخود بزرگ بینـی اسـت چـون ایـن     21(فرقان:
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»نادرسـت را هـاي درسـت را گرفتـه، باورهـا و رفتـار      و سرکشی، جلوي همـه منطـق  » عتو
).5، 3: ج1432کند (حسینی تهرانی، میتوجیه

برخورد گزینشیتقطیع و5.2.4
ینشــهاي خودخواســته از مفــاهیم گــري، نقــل قــول نــاقص وگزرایــج تــرین شــکل شــبهه

هـاي مبتنـی برحـق سـبب     زارههـاي باطـل بـا بخشـی از گـ     اسـت. آمیخـتن گـزاره   صحیح
ــد، از د دیگرگــون ــن ترفن ــت میشــود. ای ــایی حقیق ــاري و جهــت رونم ش شــناختی و رفت

است. افزون بر این، معرفت حاصـل ازیـن روش نیـز نـا اسـتوار خواهـد بـود.        ارزیابیقابل
گـر در  هاي نامناسب استدالل، به سـبب رویکـرد عامدانـه شـبهه    گنجاندن آن در شمار روش

هـاي مثـل تقطیـع و تحریـف اسـت. قـرآن کـریم ایـن ترفنـد را  یکـی از           استفاده از روش
؛ 71هودیان براي انحراف کانونهاي متأثر ازتبلیغ اسالم معرفی میکند (آل عمـران:  هاي ینیرنگ
نادرست یهود را که سـبب شـبهه افکنـی آنهـا بـراي      هايیکی از رفتار). هم چنین37نساء : 

بخشی از حقیقـت  اي کههاي وحیانی میداند به گونهموزهآشد استفاده گزینشی از دیگران می
کردنـد ومـوارد نادرسـت دیگـر را     خاتمیت که بیانگر نبوت پیامبر اسـالم بـود را پنهـان مـی    

همـین امـر   .)91؛ انعـام:  78( آل عمـران:  دادنـد جلوه  میکردند و متفاوت جایگزین آن می
یهودیان بر اساس کتـب خـود بـر   سبب شد که نزول قرآن بر بشري مثل پیامبر را انکار کنند.

هـاي پیـامبر موعـود در عهـدین     حقانیت پیامبر اسالم آگاه بودند ولی با پنهان کـردن ویژگـی  
.سعی در  ناموافق نمایی این خصوصیات با پیامبر اسالم داشتند

جنیانپیروي از رهبران گمراه، شیطان و6.2.4
؛ 27بی گمان یکی از عوامل گمراهی و انحراف فکري وعملی انسانها شیطان است (اعـراف: 

گـري در  اي بـراي شـبهه  ). شیطان با سوگند بر گمراه کردن انسـانها، از هـر مایـه   22ابراهیم: 
گـري نخسـتین شـیطان درداسـتان     ). شـبهه 16منظومه معرفتی انسان استفاده میکنـد (اعـراف:  

آفرینش آدمی، روشی را در نظام معرفتی موجودات بنا نهاد که در درازنـاي تـاریخ آبشـخور    
گرایـان در  طلبـان گردیـد. بـه گـواهی قـرآن، شـبهه      گویـان وحـق  در برابر حـق جبهه باطل  

). پیـروي  121؛ انعـام:  3کنند (حج: سازي و تهاجمات معرفتی خود ازشیطان پیروي میشبهه
دهـد  آدمی از فرامین شیطان، نظامی از باورها وگفتارهاي غیر مبتنی بر آگـاهی را شـکل مـی   

مـی بـا صـحیح نمـایی عقایـد باطـل، ایجـاد جاذبـه در         ). دشمن قسم خـورده آد 169(بقره: 
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) بـه گمراهـی   14ا (آل عمـران:  هـ ) وتحریک امیـال طبیعـی انسـان   24نادرست (نمل: اعمال
پردازد.میآدمی

هـاي  هاي خود به سراغ جنیان مییروند.پاسـخ اي ازانسانها براي یافتن پاسخهم چنین عده
یشود. انکار آخرت و نبوت دو نتیجـه بنیـادین   نادرست جنیان سبب گمراهی آن انسانها نیز م

شود.می) ،که سبب ابراز شبهات توسط آدمی 7- 6پیروي ازین پاسخهاست (جن: 
پیروي از رهبران باطل نیز سبب  فرو افتادن به وادي شبهات و تشـکیک در الهـی بـودن    

انگیـز  بهههـاي شـ  هـا بـه گـزاره   ). قـرآن، افـرادي  را کـه تن   21پیامبران خواهـد بـود (لقمـان:   
). بر اساس آیات کـالم وحـی،   36- 35داند (یونس: کنند شایسته رهبري مردم نمیمیدعوت

در پیروان خود، به اندازه هریـک  سرکردگان گمراهی در آخرت نیز  به سبب ایجاد انحراف
).25(نحل: بردار خواهند بودبار

گیرينتیجه. 5
صل گردید:هاي این جستار، نتایج ذیل حابر اساس یافته

قرآن مجید با توجه کردن به نیازهـاي حـوزه هـدایت پـذیري آدمـی، نـه تنهـا پاسـخ         . 1
هـاي  شبهات بنیادین نظام خدا باوري توحیدي را فراهم آورده، بلکه به موضوع علل و بنیـان 

ایجاد شبهات در موارد گوناگونی پرداخته است.
هـاي  هـاي معرفتـی و بهـره از روش   بنیـان علل و عوامل ایجاد شـبهات را بـه دو رده   . 2

سـازي را  ده اولیه استدالل در دستگاه شبهههاي معرفتی، مانامناسب می توان افراز نمود. بنیان
هایی هستند که با بهـره از مـواد اسـتدالل،    هاي نادرست، ساز و کارفراهم می آورند. و روش

ساختار شبهه را شکل می دهند.
هه گرایـی  ل نادرسـت شـناختی در رونـد ایجـاد شـبهه و شـب      در گفتمان قرآنـی، علـ  . 3

هـاي نادرسـت   خرافی، پیش فرضهاي ها و سنتاز: ناآگاهی، درست پنداري انگارهعبارتند
هاي ایجاد شبهه نیز عبارتند از: قیاس نادرست، استقراء نا تمام، پیـروي از  باوري. روشو جبر

گزینشی و دنباله روي از رهبران گمراه.متشابهات، حصر گرایی روش شناختی، برخورد 
شـبهات مـی تـوان دریافـت کـه،      هـاي قرآنـی در فرآینـد پاسـخ گـویی بـه       از داللت. 4

گام پاسخ گویی به شبهات، شناخت بنیانهاي پیش گفته است.نخستین
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نامهکتاب
، ترجمه ناصر مکارم شیرازي.قرآن حکیم

مکتبه آیه اهللا مرعشی.قم،،شرح نهج البالغۀ)،ق1404(ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبۀ اهللا،
، قم، اسماعیلیان.النهایۀ فی غریب الحدیث و األثرش)، 1367ابن اثیر، مبارك بن محمد، (
جامعه مدرسین.قم،  اول،،الخصالش)، 1362(ابن بابویه، محمد بن على، 
نشر جهان.تهران، اول،،(ع)عیون أخبار الرضاق)،1378(ابن بابویه، محمد بن على،

، قاهره، مکتبه التوفیقیه.تلبیس ابلیسم)، 2014ابن جوزي، عبدالرحمن بن علی، (
سعید زاید، قم، مکتبه آیه العظمی المرعشی.الشفاء( الهیات)،ق)، 1404ابن سینا، (

، محمد دامادي، تهران، بی جا.تهذیب االخالقش)،1365ابن عدي، یحیی، (
، بیروت، دار الفکر.لسان العربق)،  1414ن مکرم، (ابن منظور، محمد ب

مکتبـۀ نـزار   ریـاض، ، تفسـیر القـرآن العظـیم   ق)، 1419(حـاتم، عبـدالرحمن بـن محمـد،     ابىابن
.الباز مصطفى

.دار الکتب العلمیۀبیروت،،تفسیر القرآن العظیمق)،1419(کثیر، اسماعیل بن عمر،ابن
، ترجمه فریدون ناظمی، تهران، مرکز نشر.تحلیلی در قرن بیستمفلسفه ش)، 1383استدل،آروم، (

، تهران، سخن.فرهنگ بزرگ سخنش)، 1371انوري، حسن، (
، تهران، سمت، دوم.روش شناسی علم کالمش)، 1398برنجکار، رضا،(

، مرتضی مطهري، تهران، دوم، انتشارات دانشگاه تهران.التحصیلش)، 1375بهمنیاربن مرزبان، (
دار العلم للمالیین.اول،،بیروت،الصحاح)، 1376(، اسماعیل بن حماد،جوهرى

، مشهد، نهم، عالمه طباطبایی.معاد شناسیق)،1432حسینی طهرانی، محمد حسین،  (
، قم، آل البیت.معارج االصولق)، 1403حلی، جعفر بن حسن، (

، تهران، دانشگاه تهران.لغت نامهش)،  1373دهخدا، علی اکبر، (
، بیروت، دارالقلم.مفردات االلفاظ القرآنق)،  1412اغب اصفهانی، حسین بن محمد، (ر

.دار الکتاب العربیبیروت،، اإلتقان فی علوم القرآنق)،1421(بکر،سیوطی، عبدالرحمن بن ابی
تا.، بیروت، دار الکتب العلمیه، بی الموافقات فی اصول الشریعهشاطبی، ابراهیم بن موسی، (بی تا)، 

هجرت.قم، اول،،نهج البالغۀ (للصبحی صالح)ق)، 1414(شریف الرضی، محمد بن حسین،
اسالمی .هاي ، قم، مرکز بررسیاصول فلسفه رئالیسم)، 1397طباطبایی، محمدحسین، (



115و دیگران)البرز محقق گرفمی(...گیريلها و علل شناختی و روشی شکبنیان

، بیروت، دار احیاء التراث العربی.المیزان فی تفسیر القرآنق)، 1390(،طباطبایی، محمدحسین
مرتضوي.تهران، سوم،،مجمع البحرینش)،1375(الدین بن محمد،طریحى، فخر 

، دانشــگاه علــوم روش شناســی معــارف دینــیش)،  1398عــارفی شــیرداغی، محمــد اســحاق، (
رضوي.اسالمی

اسالمیه.قم، اول،،تصحیح اعتقادات اإلمامیۀق)،1413(،عکبري، محمد بن محمد
مطبعه العلمیه.تهران، اول،،العیاشیتفسیر ق)،1380(عیاشى، محمد بن مسعود،

دار إحیــاء بیــروت، التفســیر الکبیــر (مفــاتیح الغیــب)،ق)،1420(فخــر رازى، محمــد بــن عمــر،
.العربیالتراث

هجرت.قم، دوم،، کتاب العینق)،1409(فراهیدى، خلیل بن احمد،
دار احیاء التراث العربی.بیروت، دوم،، بحار األنوارق)، 1403(مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،

انتشاراتى التمهید.، قم،  موسسه فرهنگى التمهید فی علوم القرآنق)، 1429معرفت، محمدهادى، (
المؤتمر العالمی أللفیه الشیخ المفید.قم، اول،،اإلختصاصق)،1413(مفید، محمد بن محمد،

بنیــاداول،تهــران،اســالم،جهــاندانشــنامه،»خرافــات« ،)ش1390(ابــراهیم،پــور،موســی
.اسالمیالمعارفدائره

ــان اســالم، )»1جهــل («ش)، 1386ناصــري مقــدم، حســین، ( ــنامه جه ــاد دانش ، تهــران، اول، بنی
المعارف اسالمی.دائره

.بوستان کتاب قم، دوم، ، فرهنگ قرآنش)،1383(هاشمى رفسنجانى، اکبر،


