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 19/3/97: پذیرش                    11/6/96: دریافت

 دهیچک
 ياز ابزارهـا  یکـ یاسـت.   یفرهنگـ  يها استیس قیمداخله در کشورها، نفوذ در آنها از طر يها روش نیتر از مهم یکی ،یکنار اقدامات نظام در

و روش نفـوذ آنهـا در    یبه طور جدي به مسئلۀ شناخت دشمنان امت اسـالم  میاست. قرآن کر رسانه ،یمهم و کارآمد دشمن براي نفوذ فرهنگ
نفـوذ از   يآنـان را بـرا   يها روش دیبا نیدشمنان جهت رخنه و نفوذ است. بنابرا يبرا یاست. در حال حاضر، رسانه ابزار مهم ردهجامعه توجه ک

ـ   یفیروش توصـ  قـرآن بـه   اتیـ آ یپژوهش بـا بررسـ   نی. در امیستیبا شانیر برابر ترفندهاکامل د یبا آمادگ میتا بتوان میابزار بشناس نیا قیطر
 .میهست ،یافکن و شبهه یپراکن عهیشا یعنیرسانه،  قیاز طر ینظرات قرآن دربارة دو روش مهم دشمن در نفوذ فرهنگ الدنب به ،یلیتحل

 جـاد یا زیـ ناروا و ن يها نسبت وعیدر جامعه، ش یمانند اضطراب و ناآرام یدشمنان اثرات یپراکن عهیشا دهد، ینشان م میدر قرآن کر وجو جست
بودن قرآن، از آثـار   یرالهیو شبهۀ غ یاله يها شبهۀ جبر، شبهۀ دروغ بودن وعده د،یآ یقرآن برم اتیاز آ نیدارد. همچن ینید يتزلزل در باورها

 ) است.یافکن شبهه یعنی( ینفوذ فرهنگ گریروش د

 .یپراکن عهیشا ،یافکن شبهه م،یرسانه، قرآن کر ،یفوذ فرهنگ: نها کلیدواژه
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 مقدمه
دشمن با استفاده از ابزارهاي مختلف درصـدد نفـوذ و تأثیرگـذاري در    

هاي مؤمنان است. یکی از ابزارهاي مهم دشمن بـراي   باورها و ارزش
تـوان گفـت جنـگ امـروز،      نفوذ در جامعۀ اسالمی، رسانه اسـت. مـی  

و هر کشوري در ایـن زمینـه پیشـرفت بیشـتري      هاست جنگ رسانه
 شود. داشته باشد، بهتر به اهداف خود نائل می

ها، حاوي نکـات مهمـی    عنوان کتاب هدایت انسان قرآن کریم به
هاي مختلف دشمنان خـدا و   در زمینۀ شناخت و نحوة برخورد با روش

هـاي نفـوذ از    خـواهیم برخـی از روش   دین است. در این پژوهش می
 دست آوریم. رسانه را با نگاه به قرآن کریم به طریق
معناي اثر کردن و داخل شدن در چیزي آمده است  به» نفوذ«

؛ راغــب اصـــفهانی،  458، ص5 ق، ج1404فـــارس،  (ر.ك: ابــن 
معناي کـنش   ). این واژه در اصطالح سیاسی به817ق، ص1412

اي را بدون اعمال آشـکار زور یـا بـدون     یا قدرتی است که نتیجه
کنـد؛ و در اصـطالح، عبـارت از     اعمال مستقیم فرمان، تولید مـی 

اعمالی است که مستقیم یا غیرمستقیم باعـث تغییـر در رفتـار یـا     
شکلی » نفوذ). «142ص ،1386 الوانی،شوند ( نظرات دیگران می

ــه     ــار، زور و مداخل ــرل، اجب ــایز از کنت ــا متم ــت؛ ام ــدرت اس از ق
). پس عمـل جـایگزینی   314ص ،1386 راد، افشاري و آقابخشی(

شکلی هوشـیارانه کـه بتوانـد     فرهنگ بیگانه با فرهنگ خودي به
یـک ملـت و جامعـه را از فرهنـگ خـود بیگانـه و مطیـع غرایــز        

 شود. محسوب می» نفوذ فرهنگی«بیگانگان کند، 
اي است که بتوان از طریـق آن،   هر وسیله »رسانه«منظور از 

داد؛ و بیشـتر رسـانۀ جمعـی     پیام و آثار خود را به دیگران انتقـال 
هـا و   هـا، شـبکه   اي، سایت هاي ماهواره (رادیو و تلویزیون)، شبکه

 هاي فضاي مجازي موردنظر است. کانال
هـاي   وجو در منابع مختلف، اثـري بـا موضـوع روش    با جست

نفوذ فرهنگی دشمن از طریق رسانه با رویکردي قرآنـی کـه بـه    
ت نشد. در برخی آثار به روش تفسیر موضوعی کار شده باشد، یاف

ها اشاره شده است؛ اما در آنها یا نگـاه بـه مسـئله از     برخی روش
رو  اي نبوده یا در بعضـی، بحـث قرآنـی نبـود. ازایـن      جهت رسانه

رسد، درمجموع خأل پرداختن به این بحث از نگاه قرآن  نظر می به
ویژه در عصر ارتباطات، که در این زمینـه   کریم، ملموس است؛ به

 کند. طري جدي جوامع اسالمی را تهدید میخ

هاي نفـوذ از طریـق رسـانه،     در این مقاله به دو مورد از روش
کنـیم. ایـن دو    که در آیات الهی به آنها دست یافتیم، اشـاره مـی  

 افکنی. پراکنی و شبهه اند از: شایعه روش عبارت

 پراکنی شایعه
شـود،   مـی  وفـور دیـده   هـا بـه   هاي نفـوذ کـه در رسـانه    یکی از روش

دهـد کـه    باره به مؤمنان هشدار می پراکنی است. خداوند در این شایعه
اگر فاسقی به شما خبري رساند، دربارة آن تحقیق و بررسی کنیـد تـا   

رسـانید و   به اطمینان برسید؛ وگرنه ناخواسته بـه کسـانی آسـیب مـی    
). این خود هشداري دربـارة  6درنهایت پشیمان خواهید شد (حجرات: 

 پراکنی است. دشمن با استفاده از روش شایعهنفوذ 
جا و در تمـامی طبقـات اجتمـاعی وجـود دارد.      شایعه در همه

نـام و برخـی را    کند؛ کسـانی را خـوش   شایعه خبرها را منتقل می
انـدازد. در   سازد؛ و جار و جنجال و حتی جنگ به راه می بدنام می

ا تحول عظیم شد و امروز ب دهان منتقل می به گذشته، شایعه دهان
تـر و   اي تخصصـی  گونه هاي سمعی و بصري، شایعات به در رسانه

 شوند. باسرعت پخش می
تواننـد در کمتـرین زمـان و     اسـاس، مـی   اطالعات کامالً بـی 

هاي دشـمن بـراي نفـوذ     آسانی در جامعه پخش شوند. از روش به
پراکنی است تا بـدون جنـگ و    فرهنگی در جامعۀ اسالمی، شایعه

 آرامی بر روحیۀ افراد جامعۀ هدف اثرگذاري کند. بهدرگیري و 

 شایعه در لغت
معناي خبرهـاي   به» شایعات«معناي نشر خبر، و جمع آن  به» شایعه«

). 571، ص1381یافتـه (راسـت یـا دروغ) اسـت (ر.ك: معـین،       شیوع
کنـد   شیاع را گسترش یافتن و تقویت نمودن معنا مـی  راغب اصفهانی

(راغـب اصـفهانی،   » الخبـر أي کثـر و قـوي   یقال شـاع  «گوید:  و می
)؛ یعنی آن خبر پخش شد و قـوت گرفـت. برخـی    470ق، ص1412
اند اصل واحد در این ماده، همان وسـعت و گسـترش در چیـزي     قائل

است؛ و شیوع حدیث، پخش شدن و گسترش پیدا کردن در اسماع را 
 ).166، ص6 ، ج1368گویند (ر.ك: مصطفوي، 

ه یا شرح یک حادثه، که آزادانه (بدون به هر گزارش تأییدنشد
گردد، شایعه گویند  دهن می به توجه به راستی و نادرستی آن) دهن
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پراکنـی نشـر    ). بنابراین، شایعه649، ص2، ج1362(ر.ك: نرمان، 
خبري در بین مردم است که ناشی از احتماالت باشـد. شـایعه در   

وضـوعی یـا   نیت تخریـب م  بسیاري از موارد جنبۀ منفی دارد و به
 شود. کسی یا گروهی استفاده می

 نفوذ دشمن از طریق شایعه ةشیو
هاي نفوذ فرهنگی دشمن در جامعۀ اسالمی، ایجاد شایعه  از روش

و پخش آن در بین مردم است. از مواردي کـه در قـرآن کـریم ـ     
این معجزة جاوید ـ به آن توجه داده شده، روش دشـمنان بـراي     

طریق ایجاد شـایعه و پخـش آن بـین     ضربه به جوامع اسالمی از
افراد جامعه است. در ادامه به آیـاتی چنـد در زمینـۀ شـیوة نفـوذ      

 پردازیم. دشمن از طریق شایعه می

 شایعه و ایجاد اضطراب و ناآرامی
رفت، گروهـی از منافقـان    به جنگ می هنگامی که پیامبر اکرم

 ند: پیامبرگفت کردند؛ مثالً می مدینه شایعاتی دربارة او پخش می
کشته یا اسیر شده است و با این کارشان مسلمانان را دچار غـم و  

 خـدا   منظـور شـکایت نـزد رسـول     کردند. مسلمانان به غصه می
ذینَ  و الْمنَافقُونَ ینتَه لَّم لَئن«رسیدند و این آیه نازل شد:   فـىِ  الـَّ

رَض  قُلُوبِهِم مـ رْجِفُـونَ  وینَـۀِ  فـىِ  الْمدالْم  ک  لَـا  ثُـم  بِهِـم  لَنُغْرِینـَّ

ونَکاوِرا یجیهیالً إِلَّا ف؛ اگر منافقان و آنان که در 60(احزاب:  »قَل(
کـه در مدینـه    ] اسـت و آنـان   هایشان بیمارى [ضـعف ایمـان   دل

] باز  کنند، [از رفتار زشتشان آور پخش مى هاى دروغ و دلهره شایعه
انگیزیم [که یا تبعیدشان کنى یا بـا   نایستند، تو را برضد آنان برمى

گاه در این شهر جز اندکى در کنـار تـو نخواهنـد     آنان بجنگى؛ آن
 ).197و196، ص2 ، ج1363ماند (ر.ك: قمی، 

از مادة رجف است. به اضطراب و لـرزش شـدید،    »مرجفون«
انگیزي بـا کـار    شود. ارجاف، ایجاد اضطراب و فتنه رجف گفته می

انگیزانـۀ   یـف، سـخنان آشـوبگرانه و فتنـه    یا سـخن اسـت؛ و اراج  
 ).344ق، ص1412اساس را گویند (راغب اصفهانی،  و اصل بی

فرمایـد: ارجـاف    مـی  »مرجفـون «در معناي  عالمه طباطبائی
جهت مغموم کـردن، و ایجـاد اضـطراب و آشـوب      اشاعۀ باطل به

 ).340، ص16 ق، ج1390سبب آن است (طباطبائی،  به
حتمـال وجـود دارد: یکـی اینکـه در     در آیۀ مورد بحـث، دو ا 

کاري بودند و آنهـا   مدینه سه گروه وجود داشتند که مشغول خراب
و الـذین فـی   «منافقان، بیماردالن و مرجفـون بودنـد. منظـور از    

االیمان، فاجر و اراذل و اوباش است؛  ، افراد ضعیف»قلوبهم مرض
تند پرداخ اند که به پخش شایعات می همان کسانی »المرجفون«و 

ــی،  ــري، 580، ص8 ، ج1372(ر.ك: طبرس ، 3 ق، ج1407؛ زمخش
گفتۀ بعضی از مفسران، ایـن گـروه همـان یهـود      ) که به561ص

). احتمال دیگر ایـن  265، ص11 ق، ج1415بودند (ر.ك: آلوسی، 
انـد و   است که در اینجا یک گروه وجود دارد کـه همـان منافقـان   

، 25 ق، ج1420داراي هر سـه ویژگـی هسـتند (ر.ك: فخـررازي،     
 ).265، ص11 ق، ج1415؛ آلوسی، 184ص

برخورد تهدیدآمیز خداي سبحان در انتهـاي آیـۀ یادشـده، از    
خطرناك بودن و مؤثر بودن این شیوه در جامعۀ اسـالمی گـواهی   

فرمایـد: اگـر منافقـان و     مـی  دهد. خداوند خطاب به پیـامبر  می
تـو را را برضـد   پراکنان از کار خود دسـت برندارنـد    اراذل و شایعه

انگیزیم تا آنان را از مدینه اخراج کنی یا آنان را از بـین   آنان برمى
ق، 1420؛ فخـررازي،  581، ص8 ، ج1372ببري (ر.ك: طبرسـی،  

 ).184، ص25 ج

 شایعه و نسبت ناروا
دشمن براي از بین بردن حیثیت مسئوالن و افراد دلسوز جامعـه،  

هاي آن را ایجاد شایعه  درصدد رسوا نمودن آنهاست و یکی از راه
بـه  » نـور «بیند. خداوند در سـورة   دربارة اطرافیان و وابستگان می

 پردازد: این مسئله می
 لَّکُم شَرًّا تحسبوه لَا  منکم عُصْبَۀٌ بِالْافْک جاءوا الَّذینَ إِنَّ«

ـ  مـنَ  اکْتَسب ما منهم امرِىٍ لکلِ  لَّکم خَیرٌ هو بلْ  و اثْمِالْ

 إِذْ)... «11(نـور:  » عظـیم  عذَاب لَه منهم کبرَه  تَولّى الَّذى

نَهتَلَقَّو کمنَتبِأَلْس تَقُولُونَ و کماها بِأَفْوم سلَکُم لَی بِه لْمع و 

ونَهبسناً تحیه و وه ندع اللَّه یمظی إِنَّ)... «15(نور: » عنَالَّذ 

 أَلیم عذَاب لهم ءامنُواْ الَّذینَ فىِ الْفَاحِشَۀُ تَشیع أَن یحبونَ

)؛ 19(نور: » تَعلَمونَ لَا أَنتُم و یعلَم اللَّه و االْخِرَةِ و الدنْیا فىِ

] را [دربـارة یکـى از    یقین کسانى که آن تهمت [بـزرگ  به

گروهـى [همدسـت و   ] آوردنـد،   همسران پیامبر بـه میـان  

] خود شما بودند. آن را براى خـود شـرّى    همفکر] از [میان

مپندارید؛ بلکه آن براى شما خیر است. براى هر مـردى از  
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میزان گناهى است که مرتکـب شـده؛ و آن    آنان کیفرى به

کس که بخش عمدة آن را بر عهده گرفته اسـت، بـرایش   

عــذابى بــزرگ اســت؛ چــون [کــه آن تهمــت بــزرگ را]  

هایتـان چیـزى    گرفتید و با دهان زبان از یکدیگر مى به زبان

گفتید که هیچ معرفت و شناختى به آن نداشتید و آن را  مى

کـه نـزد خـدا     پنداشتید؛ درحـالى  ] ناچیز و سبک مى [عملى

بزرگ بود. کسانى که دوست دارند کارهاى بسـیار زشـت   

در ] در میان اهل ایمان شایع شـود،   [مانند آن تهمت بزرگ

دنیا و آخرت عذابى دردناك خواهند داشت؛ و خدا [آنان را] 

 شناسید. شناسد و شما نمى مى

ولـد   این آیات به داستان افک (نسبت فحشا) به همسر یا کنیـز ام 
شـود. اینکـه افـک مربـوط بـه خـانوادة        مربوط می پیامبر اکرم

و عنْـد    و تَحسبونَه هیناً«  طور اشاره از جملۀ است، به پیامبر هـ و
یمظع شـود. همچنـین از ایـن آیـات بـه دسـت        فهمیده می »اللَّه

آید که مطلب در میـان مسـلمانان شـهرت یافـت و سروصـدا       می
دهندگان چند نفر بودند که بعضی از منافقان  راه انداخت. نسبت به

یا بیماردالن در انتشار شایعه به آنها کمک کردند. به همین سبب 
نـازل کـرد (ر.ك:    ن آیـات را بـراي دفـاع از پیـامبر    خداوند ایـ 

 ).89، ص15 ق، ج1390طباطبائی، 
هر چیزي را گویند که از حالت اصلی که شایستۀ آن  »إفک«

رو به باد و نسیمی که از مسیر اصلی  است، تغییر یافته باشد؛ ازاین
و طبیعی خود برگشـته اسـت، مؤتفکـه گوینـد. ایـن واژه دربـارة       

رود که در اعتقاد، از ایمان و حق به باطـل، و در   می کار کسانی به
سخن، از صدق و راستی به دروغ، و در عمـل، از کـار شایسـته و    
پسندیده به عمل زشت و قبیح روي گرداننـد (راغـب ا صـفهانی،    

معتقـد اسـت: افـک بـه دروغ      مرحوم طبرسـی ). 79ق، ص1412
 اش اي را از صـورت اصـلی   شـود کـه مسـئله    بزرگی اطـالق مـی  

 ).206، ص7 ، ج1372سازد (ر.ك: طبرسی،  دگرگون می
هاي  ها و پیوند مشتق از عصب است و عصب به رشته »الْعصبۀ«

مفاصل گویند؛ و عصبه به گروهی کـه متحـد هسـتند و بـا یکـدیگر      
ق، 1412شود (راغب اصـفهانی،   همکاري و همیاري دارند، اطالق می

گـران در   د کـه توطئـه  دهـ  کار رفتن این واژه نشـان مـى   ). به568ص
، ارتباط نزدیـک و محکمـى بـاهم داشـتند و شـبکۀ      »افک«داستان 

 »جـائوا «دادنـد. لفـظ    را براى توطئه تشکیل مى  منسجم و نیرومندى

بیانگر این است که آنها مطلبی را که اصل و اساسی نـدارد، از جانـب   
، 9 ق، ج1415خودشان مطرح کردنـد و شـیوع دادنـد (ر.ك: آلوسـی،     

بـه   . بنابراین، گروهی با برنامۀ منسجم، دروغ بزرگی را نسبت)308ص
ساختند و انتشار دادند تا به پیامبر خدا توهین کننـد و   خانوادة پیامبر

ــی  ــوت دین ــر دع ــائی،   او را در ام ــازند (ر.ك: طباطب ــد س اش ناکارآم
 ).90، ص15 ق، ج1390
. »فْواهکُم ما لَیس لَکُم بِه علْـم... إِذْ تَلَقَّونَه بِأَلْسنَتکُم و تَقُولُونَ بِأَ«
» تلقونـه «در آیـۀ قبـل اسـت.     »افضتم«متعلق به جملۀ  »اذ«ظرف 

کنند؛ و اگر تلقـى را   یعنی قبول و پذیرش سخنى که به انسان القا مى
کرد، براى این بود که داللت کند بر اینکـه داسـتان   » ألسنة«مقید به 

به زبانى دیگر اسـت، بـدون اینکـه    صرف انتقال آن از زبانى » افک«
عمـل آورنـد (ر.ك: طباطبـائی،     دربارة آن سخن، تدبر و تحقیقـى بـه  

و  »بالســنتکم«تــوان گفــت کــه تعبیــر  ). مــی93، ص15 ق، ج1390
در کنار هم، اشاره به این است کـه شـما نـه در پـذیرش      »افواهکم«

شایعه درخواست دلیل کردید و نـه در پخـش آن بـر دلیـل و برهـان      
 ).399، ص14 ، ج1371کیه داشتید (ر.ك: مکارم شیرازي، ت

کنـد کـه شـایعات،     بر این مطلب تأکید مـی  »تقولون بافواهکم«
هـا ظـرف و مـوطنى     اند، که جـز دهـان   سخنانی بدون علم و تحقیق

ــه  ــدارد و از فکــر و اندیشــه و تحقیــق سرچشــمه نگرفت ــد ( ن ر.ك: ان
 ؛316، ص9 ج ق،1415 ؛ آلوســی،219، ص3 ج ق،1407 زمخشــري،

یقُولُونَ بِأَفْواههِم مـا لَـیس   «) و آیۀ 93، ص15 ج ق،1390 ی،ئطباطبا
ی قُلُوبِهِممؤید این حقیقت است.167عمران:  (آل  »ف ( 

دشمن از فرصت مناسبِ سخن گفتنِ بدون تحقیق و تثبیـت  
آسانی در جامعۀ اسـالمی شـایعات را منتشـر     کند و به استفاده می

بـه حکومـت و شـخص     ارد نظر مردم را نسـبت  کند و سعی د می
حاکم و مسئولین مملکتی تغییر دهد و یار و نیروي اصـلی نظـام   

هـاي   اسالمی را از آنان بگیرد؛ زیرا حضور همین مردم در صـحنه 
هـا، مملکـت را از بسـیاري از     مختلف، مانند انتخابات و راهپیمایی

 کند. ها و خطرات حفظ می آسیب
»ینَ یإِنَّ الَّذ  یع ونَ أَنْ تَشـبشَـۀُ حنُـوا...    الْفاحینَ آمذ ی الـَّ فـ .«

معناى هرگونه رفتار و گفتارى اسـت   به »فحش، فحشا و فاحشه«
). 626ق، ص1412که زشتى آن بزرگ باشـد (راغـب اصـفهانی،    

کـار   یکی از مواردي که در آن فحشا به همین معنـاي وسـیع بـه   
) 37(شـوري:   » کَبائرَ الْإِثْمِ و الْفَواحش و الَّذینَ یجتَنبونَ«رفته آیۀ 
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شـود   است. بنابراین، در اینجا فاحشه به مطلـق فحشـا گفتـه مـی    
)؛ یعنـی بعضـی دوسـت    93، ص15 ق، ج1390(ر.ك: طباطبائی، 

بـه   دارند که فواحشی مانند زنا و اعمال زشت و ناپسـند را نسـبت  
 ).208، ص7 ، ج1372مؤمنان رواج دهند (ر.ك: طبرسی، 

توان ادعا کرد این آیه دلیل دیگري بر توجه دادن به اهمیـت   می
پراکنی براي نفوذ در جامعۀ اسالمی است و اینکه به چـه   روش شایعه
تواند در اجتماع مسلمانان اثرگذار باشد؛ زیرا خداونـد داشـتن    میزان می

دهد تا هم دشمنان را از عاقبت  حب اشاعه را هم مورد عقاب قرار می
بـه خطـرات عظـیم نشـر      ن بترسـاند و هـم مؤمنـان را نسـبت    کارشا

 وسیلۀ دشمنان و افراد منافق، متوجه گرداند. خبرهاي دروغ به
کننــدة یکــى از  جعــل و پخــش شــایعات دروغــین و نگــران

گران است. هنگـامى کـه    هاى جنگ روانى توطئه ترین شاخه مهم
یژه جامعـۀ  و دشمن توانایی رویارویی و مقابلۀ مستقیم با جوامع، به

آورد و از ایـن طریـق    اسالمی را ندارد، به پخـش شـایعات رومـی   
سازد و از مسـائل ضـرورى و    افکار عمومى را به خود مشغول می

 کند. حساس منحرف مى
دار ساختن حیثیـت پیـامبر    در آیات مورد بحث، منافقان براى لکه

و متزلزل ساختن وجاهت عمومى او، دست به جعل شـایعات و   خدا
را  آن زدند و پاکى بعضى از همسران پیـامبر بـزرگ اسـالم    پخش

زیرسؤال بردنـد و بـراى مـدتى نسـبتًا طـوالنى، افکـار مسـلمانان را        
مشغول و ناراحت کردند تا اینکه وحى الهى به یارى آنان آمد و درس 

 ).408، ص14 ، ج1371عبرتى براى همگان شد (مکارم شیرازي، 
هـا بـا    رسـانه در از سوي دشمنان  دار امروزه انتشار شایعات هدف

هاي ناروا به اشـخاص مـؤثر در بدنـۀ نظـام      هدف وارد ساختن نسبت
اسالمی، به امري رایج تبدیل شده است. نشـر اخبـار جعلـی، سـاخت     

هـاي   اصطالح مستند، ولی آکنده از دروغ، اشـاعۀ تحلیـل   هاي به فیلم
این اقـدامات  اي از  کننده در فضاهاي مجازي و امثال آن، گوشه گمراه

در راستاي نفوذ فرهنگـی اسـت. توجـه بـه راهکـار قـرآن کـریم در        
به این ترفند فرهنگی و تـالش بـراي مقابلـه بـا آن،       هشیاري نسبت

 عامل مهمی در خنثا کردن نقشۀ دشمنان خواهد بود.

 شایعه و ایجاد تزلزل در باورهاي دینی
انان از دین ویژه جو از آرزوهاي بزرگ دشمنان، دور کردن مردم به

و ایمان یا کمرنگ نمودن این عنصر حیـاتی و بالنـده در زنـدگی    

وضـوح در   هـاي دشـمن، کـه بـه     مسلمانان است. یکـی از شـیوه  
خورد، اسـتفاده   چشم می اي و فضاي مجازي به هاي ماهواره شبکه

پراکنی جهت تضعیف ایمان و دور کـردن مـردم از    از روش شایعه
کنند که بعضـی افـراد در    اي اقدام می گونه  امور معنوي است و به

سـوي   آرام بـه  شوند و آرام اعتقاد و باورشان دچار شک و تردید می
ــی  ــام برم ــاریکی گ ــتان    ت ــریم داس ــرآن ک ــد در ق ــد. خداون دارن

آورد که انتشار یک شایعه،  پراکنی در جنگ احد را نمونه می شایعه
دین فـراهم  بنیاد را از اصل  اي از افراد سست زمینۀ روگردانی عده
 فرماید: باره چنین می آورد. قرآن در این

»ا وم دمولٌ إِلَّا محسر قَد ن خَلَتم هللُ قَبن أَ الرُّسفَإِی اتم 

لَ أَوقُت تُمانقَلَب لىع قَابِکُمأَع  ن وم بنقَلی لىع  هیبقفَلَـن  ع 

ضُرَّ اللَّهشَـیئاً  ی زِى  وجـیس  رِینَ  اللَّـهعمـران:   (آل» الشَّـاک

اى از سوى خدا، که پیش از او  )؛ و محمد جز فرستاده144

اند، نیست. پس آیا اگر او  هم فرستادگانى [آمده و] گذشته

کنیـد   بمیرد یا کشته شود، [ایمان و عمل صالح را ترك مـى 

گردیــد؟! و  و] بــه روش گذشــتگان و نیاکــان خــود برمــى

رسـاند؛ و خـدا    زیانى بـه خـدا نمـى   هرکس برگردد، هیچ 

 دهد. زودى سپاسگزاران را پاداش مى به

کشـته   در جنگ احد، هنگامى که شایعه گردید حضرت محمـد 
موجب شادى و روحیه گرفتن کفار شد. بعضـی از    شد. این شایعه

 ابوسـفیان بـراي مـا از    أبـی  بن  عبداهللامسلمانان گفتند: اي کاش 
ز منافقـان گفتنـد: اگـر او پیـامبر بـود،      نامه بگیرد؛ و بعضی ا امان

سوي برادران و دینتان برگردیـد. جمعـى از    شد؛ پس به کشته نمی
ایمان پا به فرار گذاشتند و به فکر گرفتن امان از  مسلمانانِ سست

بـا   نضـر  بن  انسفرمانده کفار افتادند. در برابر این گروه، ابوسفیان 
باشد، راه محمد و خـداى  زد: اگر محمد هم ن صداى بلند فریاد مى

ــی،    ــد (ر.ك: طبرس ــرار نکنی ــاقى اســت؛ ف ــد ب ، 2 ، ج1372محم
 ).423، ص1 ق، ج1407؛ زمخشري، 848ص

»یعنی برگرداندن و وارونه نمودن آن چیز از حالتی »ء الشی  قَلْب ،
یعنی برگرداندن انسـان از راه و روش   »قلب االنسان«به حالت دیگر. 

معنـاي برگشـتن اسـت (راغـب اصـفهانی،       اش؛ و انقالب به و اندیشه
در این آیه، ارتـداد   »انقالب علی عقبیه«). منظور از 681ق، ص1412

؛ فخـررازي،  850، ص2 ، ج1372از اصل اسالم است (ر.ك: طبرسی، 
؛ طباطبائی، 161، ص4 ق، ج1414؛ رشیدرضا، 377، ص9 ق، ج1420
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 )، نه فرار از جنگ، که گناهی بـزرگ اسـت.  37، ص4 ق، ج1390
، یعنی روي پاشنۀ پا چرخیدن، غیـر از فـرار   »انقالب علی عقبیه«

از جنگ است. فرار از جنگ گناهی بزرگ، اما مقطعی اسـت و در  
ــتکُم «نیــز اتفــاق افتــاد: » حنــین«جنــگ  بــینٍ إذ أعج ــوم حنَ وی

کنایـه از   »انقالب علی عقبیـه «؛ اما »کَثرَتُکُم... ثُم ولَّیتُم مدبِرین
 ).660، ص15، ج1388سالم است (جوادي آملی، ارتداد از ا

 را »انقــالب علــی عقبیــه«نقــل از اســتادش  بــهرشیدرضــا 
 شـود و هـم ارتـداد    داند که هم شامل ارتداد از دین می عام می
 گردانی از عمل، مانند جهاد، مبارزه با دشـمن و حمایـت   و روي

 ق،1414گیــرد (ر.ك: رشیدرضــا،   و یــاري حــق را دربرمــی  
 ).161، ص 4 ج

را کنایـه از  » انقـالب علـی عقبیـه   «قرآن کریم در مـواردي  
باري برحذر داشته  ارتداد دانسته و مسلمانان را از چنین خطر زیان

رُدوکُم   «است؛ مانند:  نوا إن تُطیعوا الَّذینَ کَفَـروا یـا الَّذینَ آمهیا أی
ــرین بــوا خاسلــی أعقــابِکُم فَتَنقَلبنــابراین149عمــران: (آل »ع .( ،

 کنایه از ارتداد و کفر پس از ایمان است. »یرُدوکُم علی أعقابِکُم«
هــاي  یکــی از ابزارهــاي ســاختن و انتشــار شــایعه، شــبکه 

هاي مجازي است  هاي متعدد شبکه ها و کانال اي، سایت ماهواره
ویـژه نفـوذ فرهنگـی در جامعـۀ      و دشمنان براي اثرگـذاري، بـه  

صـد توطئـه، شـایعه را القـا     دهـى قبلـى و ق   اسالمی، با سازمان
 کنند. مى

از آثار شوم انتشار شایعه، تغیییر در اعتقاد و باور افراد اسـت و  
در آیۀ یادشده گذشت که پس از انتشـار شـایعۀ شـهادت رسـول     

نامـه   دنبال امـان  ، برخی از اصل دین برگشتند و ذلیالنه بهاکرم
براي نفوذ هاي مهم دشمن  توان گفت از روش بودند. بنابراین، می

فرهنگی از طریق رسانه در جامعۀ اسالمی، تغییر اعتقـاد بـر پایـۀ    
 جعل و پخش شایعات است.

 کنـد؛  هـاي منفـی ارسـال مـی     صورت ناخودآگاه پیام به شایعه
وانسـان را بـه    دگـذار  که در روح و جان مخاطب اثر مـی  نحوي به

 .دهد مسیرهاي غیرواقعی و نادرست سوق می
زي انقالب اسـالمی، دشـمنان همـواره    در دوران پس از پیرو

سعی دارند بـا اشـاعۀ شـبهات دینـی و مـذهبی، ارائـۀ آمارهـاي        
هاي علمی و اجرایی نظـام، و همچنـین نشـر     نادرست از موفقیت

هاي معنوي و امثال آن، همۀ اقشار  اکاذیب دربارة فساد شخصیت

هـاي نظـام و انقـالب و اصـل      ویژه جوانان را از آرمـان  جامعه، به
 گردان کنند. یت فقیه و کارآمدي حکومت دینی رويوال

 افکنی شبهه
افکنـی   روش دیگر در نفوذ فرهنگی دشمن از طریق رسانه، شبهه
کنـد ـ    است. در این روش ـ کـه قـرآن نیـز بـه آن تصـریح مـی       

دشمنان با مشتبه کردن امور و خلط بین حـق و باطـل، بـر بـاور     
کننـد.   ، به مردم القا مـی خواهند یابند و آنچه را می مردم تسلط می
هـاي مهـم دشـمن در رسـانه،      افکنی یکـی از روش  امروزه شبهه

 اي است. هاي ماهواره ویژه در فضاي مجازي و شبکه به
اي گـام   گونـه  گاهی دشمنان براي نفـوذ در جامعـۀ اسـالمی بـه    

دارند که افراد متدین واکنش دفـاعی بـه خـود نگیرنـد. در ایـن       برمی
کنند و با ایجاد شبهه، فضا را غبـارآلود   ل همراه میشیوه، حق را با باط

 هـاي نمـاز جمعـه،    سازند (ر.ك: بیانـات رهبـر انقـالب در خطبـه     می
اندازنـد.   اطالع را به تردید مـی  ویژه افراد کم و مردم، به  )26/01/1379

سالت عالمان دین، در حمایت از قـرآن و سـنت   ر«در چنین شرایطی، 
سـتیز، در نفـوذ از طریـق     است؛ زیرا فتنۀ معاندان اسـالم  معصومان

اهللا جوادي آملی بـه چهـاردهمین المپیـاد     (پیام آیت »متشابهات است
 ).1387المصطفی/ اسفند  جامعةالمللی قرآن و حدیث  بین

فرمایـد   می خداوند در قرآن کریم به این شیوة دشمنان اشاره
و در آیات متعدد، شبهات را از قول دشمنان و مخالفـان حکایـت   

 کنیم. کند. ما در این مختصر، به آیاتی در این زمینه اشاره می می

 شبهه در لغت
دلیـل وجـود    ، این است کـه بـین دو چیـز بـه    »شبه«از  »شبهه«

شباهت بین آنها، تمییز داده نشود؛ خـواه شـباهت عینـی باشـد و     
  ).443ق، ص 1412نوي (راغب اصفهانی، خواه مع

اصل واحد در شـبه، قـرار دادن   «گوید:  می مرحوم مصطفوي
شـکلی   جهت مناسـبت و هـم   چیزي در مکان شیء دیگر است، به

 ).11، ص 6 ، ج 1368(مصطفوي، » بین آن دو در صورت
، ص 13 ق، ج 1414منظور،  همان التباس است (ابن »شبهه«
ل، لبـاس زیبـاي حـق پوشـاندن؛ و بـه      )؛ یعنی بر قامت باط504

گــذاري شــبهه  در علــت نــام همــین دلیــل، امیرمؤمنــان علــی
» و إِنَّما سميت الشُّبهةُ شُبهةً لأَنَّهـا تُشْـبِه الْحـق   «فرماید:  می
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؛ شبهه را شبهه نـام نهادنـد، زیـرا     )81ق، ص 1414البالغه،  (نهج
ز خلط حق و باطـل نشـئت   شباهت به حق دارد. بنابراین، شبهه ا

شود  گیرد و موجب درآمیختن و پوشیده شدن امور بر افراد می می
 شوند. و در نتیجه مردم در تشخیص حق از باطل دچار تردید می

افکنـی دشـمن در صـدر     در ادامه، به برخی از مصادیق شبهه
اسالم ـ که زمینـۀ نفـوذ در فرهنـگ جامعـۀ اسـالمی را فـراهم        

کنیم. مشابه چنین مواردي، در زمان حاضر نیز  کرد ـ اشاره می  می
 شود. از سوي دشمنان دین یافت می

 افکنی از نگاه قرآن نفوذ از طریق شبهه
هاي مهم دشمن جهت فریب و  افکنی را از اهرم قرآن کریم شبهه

بـاره   نمایـد. خداونـد در ایـن    انحراف جوامع اسـالمی معرفـی مـی   
 فرماید: می

لم تَلْبِسونَ الْحقَّ بِالْباطلِ و تَکْتُمونَ الْحقَّ و یا أَهلَ الْکتَابِ «

ذى     طَّائفَۀٌأَنتُم تَعلَمونَ و قَالَت  منْ أَهلِ الْکتَـابِ ءامنُـواْ بِالـَّ

    ـملَّهلَع ـرَهاخاکْفُـرُواْ ء ارِ والنَّه هجنُواْ وامینَ ءالَّذ لىأُنزِلَ ع

ــونَ رْجِعــران:  (آل» ی ــرا  72و71عم ــاب! چ ــل کت )؛ اى اه

] آگاهید، حق را بـه باطـل    که [به حقایق و واقعیات درحالى

دارید [تـا مـردم گمـراه     کنید و حق را پنهان مى مشتبه مى

] اهل کتاب بـه پیـروان خـود     بمانند؟] و گروهى از [عالمانِ

] بـر مؤمنـان نـازل     گفتند: اول روز به آنچه [از آیات قـرآن 

] ایمان آوریـد، و در پایـان روز کفـر     مکر و حیله شده، [به

ورزید؛ شاید [مؤمنان با این ایمان و انکار شما بـه تردیـد   

 افتند و] از دینشان بازگردند!!

)؛ یعنی 735ق، ص 1412(راغب اصفهانی،  »ء اللَّبس: ستر الشی«
ــه همــین مناســبت،   ــائیپوشــیدن و پوشــاندن. ب  عالمــه طباطب

فتح الم، القاي شبهه و دروغی را حق جلـوه   لَبس به«فرماید:  می
). درواقـع، لـبس   256، ص: 3 ق، ج1390(طباطبائی، » دادن است

شـکل حـق    صورت باطل نشان دادن یا باطل را به یعنی حق را به
آراستن؛ مانند آرایشگري که صورت نازیبـایی را بـا آرایـش، زیبـا     

 دهد. جلوه می
ان براي نفـوذ در  مشتبه کردن، ازجمله کارهاي اساسی دشمن

هاي صحیح است. علمـاي   جامعه و انحراف مردم از آداب و سنت
، نبوت یهود و نصارا باوجود علم و آگاهی به حقانیت رسول خدا

او را انکار کردند و در زمینۀ القاي شبهات و پنهان کردن دالیل و 
 ).14؛ نمل: 146بینات، تالش وافري مبذول داشتند (ر.ك: بقره: 

یادشده، دشـمنان تنهـا بـه حـرف و گفتـار بسـنده       طبق آیۀ 
کنند و در عمل نیز اقـداماتی بـراي مشـتبه سـاختن امـور در       نمی

 دهند. جامعۀ اسالمی انجام می

 جبر ۀشبه
مورد دیگري که خداوند در قرآن کریم به آن توجـه داده، مسـئلۀ   
خواست و ارادة الهـی و شـبهۀ جبریـون اسـت. خداونـد از حـال       

 گویند: دهد که آنان دربارة علت شرك خود می مشرکان خبر می
 و ءاباؤُنَا لَا و أَشرَکْنَا ما اللَّه شَاء لَو أَشرْکُواْ الَّذینَ سیقُولُ«

 ذَاقُواْ  حتى قَبلهِم من الَّذینَ کَذَّب کَذَلک ء شَى من حرَّمنَا لَا

 إِلَّـا  تَتَّبِعونَ إِن لَنَا فَتُخْرِجوه علْمٍ منْ عندکُم هلْ قُلْ بأْسنَا

)؛ کسـانى کـه   148(انعـام:  » تخْرُصون إِلَّا أَنتُم إِنْ و الظَّنَّ

زودى خواهند گفت:  براى خدا شریک و همتا قرار دادند، به

ورزیـدیم و نـه    خواسـت، نـه مـا شـرك مـى      اگر خدا مى

ام ] حـر  پدرانمان؛ و نه چیزى [از حالل خـدا را خودسـرانه  

کردیم. [پـس شـرك و تحـریم مـا جبـرى بـوده، نـه         مى

] کسانى که پیش از اینان بودند، [بر اساس همین  اختیارى.

عقیدة باطل، پیامبران را] تکذیب کردند تا عذاب و انتقـام  

ما را چشیدند. بگو: آیا نزد شما دانشى [اسـتوار و منطقـى   

نید؟ ] هست که آن را براى ما آشکار ک مستدل بر عقایدتان

کنید و جز بـه   شما فقط از پندارهاى واهى و پوچ پیروى مى

 زنید. حدس و گمان تکیه نمى

دلیل و حجت مشرکان این بود که اگر خدا راضی بـه اعمـال مـا    
خواست، مـا ناچـار بـه تـرك      نبود و چیزي غیر از این را از ما می

خواهـد،   شرك و تحریم بودیم؛ و اکنون که غیر این اعمال را نمی
ــه شــرك و تحــریم اســت (ر.ك:   نشــ ــدا ب انۀ اذن و رضــایت خ

). به بیان دیگـر، اعمـال مـا و    366، ص 7 ق، ج 1390طباطبائی، 
چیز مورد تعلق اراده و مشیت الهی اسـت و هـر چیـزي کـه      همه

اراده و مشیت الهی به آن تعلق بگیـرد، مشـروع و مـورد رضـاي     
وع و شـویم، مشـر   خداست. بنابراین هر چیزي که ما مرتکب مـی 

 ).294، ص 4 ق، ج 1415مورد رضاي خداوند است (آلوسی، 
بخشـی شـبهات،    دشمنان و مخالفان در زمینۀ ایجاد و صورت
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آراینـد کـه در نمـاي اول مطلبـی      چنان شکل و ظاهر آن را مـی 
آیـد؛ امـا بـا     نظـر مـی   علمی و استداللی داراي مقدمات صحیح به
شـود. همـین    یبـرده مـ   کمی دقت، به اشکاالت موجود در آن پی

شود که بعضی افراد در برابـر شـبهات سـر     ظاهرسازي موجب می
 تعظیم فروآورند و تسلیم ادبیات زیبا و فریبندة آن شوند.

دشمن و افراد سودجو با تمسک به شبهۀ جبر و پروبـال دادن  
به آن، درصدد ایجاد روحیـۀ تسـلیم در برابـر اتفاقـات و حـوادث      

ستیزي و مقابله با اسـتکبار و   یۀ ظلماند تا در نتیجه، روح اجتماعی
 حاکمان ستمگر در مردم از بین برود یا تضعیف شود.

در جامعۀ بشرى همیشه ستمگران هـر انـدازه قـدرت داشـته     
باشند، به یک پشتوانۀ فکرى و فلسفى و عقیدتى نیاز دارنـد، کـه   

گاه نظام اقتصادى و سیاسى و وضع موجود آنان باشد؛ خـواه   تکیه
صـورت مـذهب (ر.ك:    صورت یک فلسفه باشد یـا بـه   هآن نظام ب
 ).422، ص 17 ، ج 1377مطهري، 

روش  آیاتی که گذشت، بیانگر تأثیر نفوذ فرهنگی دشـمن بـه  
هـاي غلـط و باطـل، از شـرك و      ایجاد شبهه اسـت؛ زیـرا سـنت   

تواند با طـرح شـبهاتی پدیـد آیـد و موجـب       پرستی و کفر، می بت
ود و زمینـۀ مخالفـت و مبـارزه بـا     تخلف از ارادة تشریعیۀ الهی ش
 وجود آورد. پیامبران و اولیاي الهی را به

هاي نفـوذ بـا    گیر دشمنان دیروزند و روش دشمنان امروز، وام
شود. در عصر کنونی، دشـمنان بـا ایجـاد     قوت بیشتري دنبال می

شبهات و فریب مسلمانان با این روش، درصدد دور کردن آنان از 
 اند. دین و ایمان

 هاي الهی دروغ بودن وعده ۀهشب
هـاي خداونـد    فرماید که وعـده  قرآن کریم در چند مورد تأکید می
کند. ایـن تکـرار و تأکیـد، بـراي      حق است و او خالف وعده نمی

دلگرمی باورمندان به خداي متعال است؛ زیرا در مـواردي، ایمـان   
هاي الهی و تحقق آن، با شبهاتی کـه توسـط بـدخواهان     به وعده
افتـد، دچـار تزلـزل و رخـوت      شود و اتفاقـاتی کـه مـی    می مطرح
هـاي الهـی تصـریح     شود. در قرآن کریم، هم به تحقق وعـده  می

گیـر مؤمنـان    هایی که در این زمینـه گریبـان   شده و هم به آسیب
و «فرمایـد:   باره مـی  شود، اشاره شده است. خداي متعال دراین می

الَّذ قُونَ ونَافقُولُ الْمإِذْ ی      و ه ا وعـدنَا اللـَّ مـ رَض ینَ فىِ قُلُـوبهِم مـ

گاه که منافقان و آنان کـه در   )؛ و آن12(احزاب:  »رسولُه إِلَّا غُرُوراً
گفتند: خدا و پیـامبرش   ] بود، مى هایشان بیمارى [ضعف ایمان دل

 اند. ] نداده فریب ما را وعدة [پیروزى جز به
، »منافقـان «بـه   »مـرض الذین فی قلـوبهم  «از ظاهر عطف 

آید که آنان گروهی غیر از منافقان بودند و گفته شده اسـت   برمی
منظور ایجاد شبهه در ذهن آنـان   آنان کسانی بودند که منافقان به

انـد: آنـان افـرادي     کردند؛ و بعضی گفته با ایشان ارتباط برقرار می
ودند دلیل تازه مسلمان بودن، از نظر اعتقادي ضعیف ب بودند که به

ق، ج 1390؛ طباطبـائی،  156، ص 11 ق، ج 1415(ر.ك: آلوسی، 
 ).286، ص 16 

»تاش سود بردم و بـه   خبري یعنی از غفلت و بى »فالناً  غَرَر
بـه کسـر غـین،     »غـرة «خواسـتم، نائـل شـدم؛ و     آنچه از او مى

خبـرى در بیـدارى اسـت (راغـب اصـفهانی،       معناي غفلت و بى به
معناى این  به »غرور«توان گفت:  براین می). بنا603ق، ص 1412

صورت خیر ارائـه   است که کسى آدمى را به شرى وادار کند که به
 ).286، ص 16 ق، ج 1390کرده است (ر.ك: طباطبائی، 
ایمان با ایجـاد شـبهه در بـین مـردم و      منافقان و افراد سست

هاي خدا و رسـولش دچـار    به وعده دیگر مسلمانان، آنان را نسبت
کردند که خدا و پیـامبر   گونه القا می نمودند و این و تردید می شک

 هایشان ما را فریب دادند. با وعده
دربارة جنگ احزاب آمده اسـت کـه هنگـام کنـدن خنـدق، روزى      

سنگ سخت و بزرگى برخوردند که هـیچ کلنگـى در    مسلمانان به قطعه
دسـت   بـه  خبر دادند. آن حضرت کلنگـى را  کرد. به پیامبر آن اثر نمى

گرفت و نخستین ضربه را بر سنگ فرود آورد. قسـمتى از آن متالشـى   
ـامبر   تکبیـر گفـت. مسـلمانان نیـز      شد و برقى از آن جستن کـرد. پی

 همگى تکبیر گفتند و تا سه مرتبه این حرکت تکرار شد.
فرمود: در میـان   دربارة این ماجرا سؤال کرد. پیامبر سلمان

قصرهاى پادشاهان ایران را دیدم، و و  »حیره«برق اول، سرزمین 
شـوند؛ و   جبرئیل به من بشارت داد که امت من بر آنها پیروز مـى 

نمایـان گشـت؛    »شـام و روم «فـام   در برق دوم، قصرهاى سـرخ 
ها نیز پیروز خواهنـد   جبرئیل به من بشارت داد که امت من بر آن

ز را دیدم و جبرئیل با »صنعا و یمن«شد؛ در برق سوم، قصرهاى 
به من خبر داد که همچنین امـتم بـر آنهـا پیـروز خواهنـد شـد؛       

 بشارت باد بر شما، اى مسلمانان!
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منافقان نگاهى به یکدیگر کردند و گفتند چه سخنان عجیبى 
اساسى! او از مدینه دارد سرزمین حیره  هاى باطل و بى و چه حرف

دهـد؛   بیند و خبر فتح آن را بـه شـما مـى    و مدائن و کسرى را مى
اکنون شما در چنگال یک مشت عـرب گرفتاریـد و    که هم درحالى

 الخأل بروید! توانید به بیت حتى نمى
در چنین فضایی، آیۀ یادشده نازل شـد کـه: ایـن منافقـان و     

اى به  گویند خدا و پیغمبرش جز فریب و دروغ وعده بیماردالن مى
 ).179، ص 2 ، ج 1385اند (جزري،  ما نداده

هاي معاند با نظـام   م کارایی خود را دارد. رسانهاین روش، امروز ه
هاي الهی را مطـرح   اسالمی در موارد متعددي شبهات مربوط به وعده

توان به موج شبهات دربارة وعدة ظهور امـام   کنند. از آن جمله می می
گرفتـه از   هاي صورت اشاره کرد. متأسفانه اثر برخی از تالش عصر

شـود. هشـدار    کشور نیز دیده مـی سوي دشمن، در فضاهاي آموزشی 
ــت، بخصــوص     ــۀ ام ــه هم ــنی را ب ــه، راه روش ــن زمین ــرآن در ای ق

دهد تا با مقابله در برابر این شـیوة نفـوذ    گیران کالن نشان می تصمیم
 فرهنگی دشمن، از پیامدهاي شوم آن در امان باشند.

 غیرالهی بودن قرآن ۀشبه
ی ریشـه و  شـود و گـاه   شبهات گاهی مربوط به مسائل فرعی می

دهد. تفاوت در ایـن اسـت کـه دشـمن بـا       اصل را هدف قرار می
هدف قرار دادن اصل و ریشه، درواقع مسائل فرعـی را هـم زیـر    

برد. نمونۀ بارز این شبهات، شبهۀ غیرالهی بـودن قـرآن    سؤال می
است؛ زیرا با مخدوش شدن قرآن، ایـن کتـاب الهـی کـه بـراي      

ئلی هـم کـه در آن مطـرح    ها آمده است، همۀ مسـا  هدایت انسان
اند و سیر و سلوك و سبک زندگی الهی و اسالمی را آموزش  شده
شوند و حقانیـت همـۀ احکـام و قـوانین از      دهند، مخدوش می می

 رود و مردم دچار شک و حیرت خواهند شد. بین می
دشمنان همواره درصدد بوده و هسـتند تـا حقانیـت قـرآن را     

به این مهم چنین اشـاره  » نحل«زیرسؤال ببرند. خداوند در سورة 
و لَقَد نَعلَم أَنَّهم یقُولُونَ إِنَّما یعلِّمه بشَرٌ لِّسانُ الَّذى «فرموده است: 

)؛ و ما 103(نحل:  »یلْحدونَ إِلَیه أَعجمى و هذَا لسانٌ عرَبى مبِینٌ
ا بشـرى بـه او   گوینـد: یقینـاً ایـن آیـات ر     دانیم که آنـان مـى   مى
گوینـد؛ زیـرا] زبـان کسـى کـه       آموزد!! [چنین نیست کـه مـى   مى

دهید، غیرعربى اسـت   [آموختن قرآن به پیامبر را] به او نسبت مى

 و این قرآن به زبان عربى فصیح و روشن است.
بیانگر این است که تعلیم، صرف تلقین و  »یعلمه بشر«جملۀ 

است (ر.ك: طباطبـائی،   امال نیست؛ بلکه مربوط به معانی کلمات
ــور  348، ص 12 ق، ج 1390 ــابراین، ممکـــن اســـت منظـ ). بنـ
از شخصی معـانی   کنندگان این بوده باشد که پیامبر اکرم شبهه

قرآن را یاد گرفته و آن معـانی را در قالـب الفـاظ فصـیح عربـی      
فرماید: آیۀ یادشـده پاسـخ بـه     رو عالمه می درآورده است. ازهمین
گوید: لفظ قرآن با تلقین از بشـر   است که می این قسمت از شبهه

ــی     ــد از آن، یعن ــۀ بع ــت. دو آی ــده اس ــه ش ــذینَ ال «گرفت إِنَّ الَّ
گویـد: پیـامبر    پاسخ به این بخش شبهه است که مـی  »یؤْمنُونَ...

معانی و محتوا را از شخصی غیرعـرب آموختـه و آن را بـه زبـان     
 (ر.ك: همان).عربی فصیح درآورده و به خدا نسبت داده است 

دربارة این شـبهه در دورة اخیـر گفتـه اسـت کـه       سید قطب
خواسـتند در کنگـرة    جمعى از مادیون در روسیه هنگامى کـه مـى  

میالدى تشکیل شـد، اشـکالی بـر     1954مستشرقان که در سال 
توانـد تـراوش    گفتند که این کتاب نمـى  دین وارد کنند، چنین مى

لکـه بایـد نتیجـۀ تـالش و     مغز یک انسان (محمد) بوده باشـد؛ ب 
توان باور کرد که همۀ آن  کوشش جمعیت بزرگى باشد؛ حتى نمى

هایى از  طور قطع قسمت العرب نوشته شده باشد؛ بلکه بهةدر جزیر
ق، 1425العرب نوشته شده است (سید قطـب،  ةآن در خارج جزیر

 ).2195، ص4 ج
شبهۀ غیرالهی بودن الفـاظ و معـانی قـرآن، از همـان دورانِ     

س از نزول قرآن مطرح بوده و تا امروز نیز ادامه دارد. از سـویی،  پ
طرح این شبهه محدود به کفار و مشرکان نبوده است و در عصـر  

زننـد   اي را دامن می ظاهر مسلمان نیز چنین شبهه کنونی، افراد به
ریزند و در دل افراد  و آگاهانه یا ناآگاهانه آب به آسیاب دشمن می

 کنند. تردید ایجاد میایمان، شک و  سست
پراکنی از طریق رسـانه   به آنچه دربارة شبهه درمجموع، باتوجه

هاي نفوذ از طریق این روش گفتیم، روشن شد که دشمن  و شیوه
افکنی در موضوعات و مسائل دینی و با نفوذ در فرهنـگ   با شبهه

هـاي مـورد    جامعه، در پی سست کردن عقاید و تغییر دادن ارزش
ان اســت و در فضــاي کنــونی جامعــه، بهتــرین و توجــه مســلمان

ترین وسیله براي ایجاد شبهه و پخش آن در بـین مـردم و    راحت
 جوانان، رسانه و فضاي مجازي است.
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 گیري نتیجه
تـرین   عصر کنونی، عصر ارتباطات و فنـاوري اسـت و یکـی از مهـم    

ابزارهاي ارتباطی و اطالعاتی در زمان حاضر، رسانه است که یکـی از  
زارهاي مورد استفادة دشمنان براي نفوذ و رخنۀ فرهنگی در جامعـۀ  اب

اسالمی است. رسانه به دلیل عمومیت و در دسترس بودن آن، وسیلۀ 
 مناسبی براي نیل دشمن به اهداف پلیدش است.

اي  هاي مـاهواره  گذاري در زمینۀ تولید شبکه دشمن با سرمایه
ی، به دنبـال  و فضاي مجازي و گسترش آن در کشورهاي اسالم

 تأثیرگذاري و سلطه بر این کشورهاست.
هاي مهـم دشـمن بـراي نفـوذ از      پراکنی، یکی از روش شایعه

دلیل اینکه شایعه اثـرات سـوئی در    طریق رسانه است و خداوند به
پراکنان را به عذاب در دنیا و آخـرت   آورد، شایعه وجود می جامعه به

 هشدار داده است.
و بـه   زدپردا میپراکنی  ه مسئله شایعهخداوند در قرآن کریم ب

دهد. برخـی از پیامـدهاي    اثرات سوء آن هشدار می ةمنان دربارؤم
ند از: ایجاد اضطراب ا پراکنی در جامعه از منظر قرآن عبارت شایعه

نسـبت نـاروا و تضـعیف     ؛لینئوشکاف بین مردم و مس ؛و ناآرامی
 و تزلزل در باورهاي دینی. ؛نوالئمس

افکنی اسـت. ارتبـاط جوانـان و     نفوذ دشمن، شبههابزار دیگر 
عموم مردم با رسانه و فضاي مجازي، زمینۀ بهتـري بـراي نفـوذ    
دشمن با استفاده از روش ایجاد شبهه و پخش آن، فراهم آورده و 
در قرآن کریم به موارد متعددي از کاربرد این شـیوه اشـاره شـده    

لهـی و شـبهۀ   هـاي ا  است؛ شبهۀ جبریه، شبهۀ دروغ بودن وعـده 
غیرالهی بودن قرآن، از جمله شبهاتی است کـه در جامعـۀ امـروز    

 نیز جاري است.
کارگیري افـرادي ظاهرالصـالح، سـعی در القـاي      دشمن با به

ویژه جوانان دارد؛ و بهتـرین ابـزار    چنین شبهاتی در بین مردم، به
 گیري از این روش، رسانه است. براي بهره

اي جـدي از طریـق رسـانه،    در حال حاضر یکـی از تهدیـده  
افکنی است که دشـمن   پراکنی و شبهه هاي شایعه استفاده از روش

از این زمینۀ مساعد، براي نیل به اهداف خود و نفـوذ و رخنـه در   
 گیرد. فرهنگ جامعۀ اسالمی بهرة فراوان می
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