
 باوری در جوانان های تقویت دین راه

  *ابوالفضل تاجدی

 **وهرا رضائیان

چکیده
ز نیازهایی اسـت کـه بایـد های دینی در جامعه و تقویت باورهای دینی جوانان، ا توجه به ارزش

همواره مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا دین با شناساندن مبدأ، مقصد و هدف زندگی، الگوی رفتاری 
فطرت پـاک و بخشد.  دهد و به زندگی معنا می خاصی را برای پیمودن مسیر زندگی به انسان می

دیـن سـازد؛ زیـرا  یرو، لطیف، جوان را برای هر نوع آموختن و پذیرش بهتر سخن حق آماده م
تواند جوانان را در غلبـه بـر نومیـدی،  بینی صحیح، میبهترین پناهگاهی است که با ارائه جهان

رو تقویت باورهای دینـی جوانـان  ازاین سرخوردگی و خروج از حیرت و سرگشتگی یاری کند؛
ها و  هجمهرسد؛ زیرا این باورها نق، مهمی در مصونیت آنان در مقابل این  ضروری به نظر می

تأمین یک زندگی سالم دارند. معرفی و ارائه الگوهای شایسته به جوان، انذار و تبشیر، معرفی و 
مندی از اسـتعدادهای،،  های جوان و بهره تبیین صحیح دین و کارکردهای آن، شناسایی ظرفیت

غربـی، محبت به جوان و نرمی در رفتار با او، تقویت بین، دینی، معرفی چهره واقعی فرهنـگ 
هـای دینـی، برخــی از  منـدی از هنـر بـرای ارائـه آموزه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و بهره
ای  شود. این مقاله به روش کتابخانـه داری در جوانان می راهکارهایی است که سبب تقویت دین

های مـذهبی جوانـان تـألیف شـده  های تقویت و بـارورکردن پایـه ها و روش و با هدف ارائه راه
 .است

هاکلیدواژه
 .جوانان، باورهای دینی، بهداشت روان، دین

                                                           

 ab.sajedi.1395@gmail.com .نییدکترای فلسفه دین، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خم* 
  tahoraa.r@gmail.com.کارشناا ارشد علوم قرآن و حدیث* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 1389 سال اول، شماره اول، زمستان 
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مقدمه

معنایی در زندگی است. این احساا کـه ناشـی  هدفی و بی ترین گرفتاری انسان امروزی، بی مهم
از فراموشی خداوند به عنوان مبدأ و مقصد زندگی است، سبب شده انسان امروزی هنگامی که به 

را تاریک و مبهم ببیند و از آن هراسان شود. این در حالی اسـت کـه  اندیشد، آینده پایان زندگی می
هـای  ساختن یک نظام فکری و عقیدتی منسجم در چهارچوب مبدأ و معـاد، واقعیت دین با فراهم

کند تا آنجا که فرد احساا هدفمندی و معناداری در این جهـان  زندگی را برای آدمی قابل فهم می
هـا و عقایـد مـذهبی در سـالمت روانـی افـراد،  درباره تأسیر ارزش های گوناگون کند. پژوه، می

بیانگر آن است که عقاید مذهبی موسرترین عامل سـالمت انسـان بـوده و نقشـی بسـیار مهـم در 
ارتقای بهداشت روانی دارد. دوران جوانی با توجه به بیـداری مـذهبی در جـوان، فرصـت بسـیار 

های جوان و تـأمین سـالمت  یح و رشد متعالی اندیشههای صح مناسبی برای بارورساختن اندیشه
راحتی از دسـت رفتـه و پیامـدهای  و بهداشت روانی وی است؛ فرصتی که در صورت کاهلی بـه

شناسان دینی بر نقـ، دیـن در تسـکین  ای را خواهد گرفت. روان منفی آن، دامن هر فرد و جامعه
پذیری، تمکـین تـوأم بـا آرامـ، و  تحملآالم و کاه، نومیدی بشر در زندگی اجتماعی، افزای، 

انـد. از نظـر  سرسپردگی و دستیابی به نوعی تشفی روانی و ایجاد شخصیت همسـاز تأکیـد کرده
دار و معنـادار  ( افراد جامعه همیشه نیاز روانـی دارنـد کـه جهـان را هـدفماکس وبر)

یز درباره ارتباط سـالمت روان ( ن( و کوپر اسمیت)ببینند. محققانی همچون پچ)
و احساا تنهایی بر این باورند که سطح سالمت روان، رفـاه و بهزیسـتی بـاالی افـراد، از میـزان 

اند کـه احسـاا تنهـایی بـا بسـیاری از  کاهد. برخی محققان سابت کرده احساا تنهایی آنها می
ت اجتمـاعی ضـعیف و مشکالت روانی مانند عزت نفس پایین، کفایت اجتماعی پایین، تعـامال

مشکالت سالمت ذهنی مانند اضطراب، افسردگی و رفتارهای معطوف به خودکشی، همبستگی 
تری برخوردارنـد، کمتـر دچـار  دارد. این در حالی است که افرادی که از احساسـات دینـی قـوی

   .(25 – 44: ص1394زاده آرانی و کالنتری،  )ر.ک: حسینیشوند  اضطراب، تنهایی و افسردگی می
ویژه  توانـد همگـان و بـه بینی صحیح میدر حقیقت دین به عنوان بهترین  نقطه اتکا، با ارائه جهان

آمدن بر نومیدی، سرخوردگی و خروج از حیرت و سرگشتگی یاری رسـاند. در  جوانان را در فائق
 هیای راهتوان بـه کتـاب  است که از جمله می های بسیاری نگارش شده این زمینه مقاالت و کتاب
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اسـر « هـای تقویـت باورهـای دینـی راه»های  ، تألیف حمید نگارش و مقالهرین  باورهای تقویت
نوشـته سـید عبـدالقادر « مسجد، تقویت باورهای دینـی، سـالمت اجتمـاعی»مسعود رستنده؛ 

نقـ، »نگاشته محمد سـاالری و « تقویت باورهای دینی در معارف و اخال  اسالمی»حسینی؛ 
نوشتۀ فاطمه سادات حسینی و پژمان شـیرمردی اشـاره « باورهای دینی فرزندانوالدین در تقویت 

 کرد.

شناسیمفهوم

دین

شناسان برای دین، معانی مختلفی همچون طاعت، جزا، عادت، قهر، استیال، تدبیر، سـیره و  لغت
: 1تـا، ج بی ؛ طوسـی،167: ص3تا، ج منظور، بی ؛ ابن319: ص2، ج1404فارا،  )ر.ک: ابناند  ... بیان کرده

. در آیات قرآن نیز دین به معنـای جـزا، شـریعت، کـی، و : ذیل واژه دین(7، ج1372؛ دهخدا، 36ص
؛ 21؛ شـوری: 83عمـران:  ؛ آ 35؛ حجـر: 4)ر.ک: فاتحه: آیین، راز و نیاز و دین اسالم به کار رفته است 

یـک معنـای اساسـی نداشـته . البته واژه دین به طور انتزاعی شاید بـی، از (33؛ توبه: 65عنکبوت: 
برداری کامل و خالص در برابر احکام تکوینی و تشـریعی  باشد که همان تسلیم، خضوع و فرمان

تواند معنای نسبی ویژه همان جملـه  ای، می خداوند است؛ اما در هر جمله و در هر موقعیت تازه
هـای  ست کـه در موقعیترا دارا باشد. علت گوناگونی و فراوانی معانی دین نیز جمالت بسیاری ا

)طهماسـبی، گوناگون تاریخی و جغرافیایی پدید آمده و معنـای واژه دیـن را در خـود داشـته اسـت 
 .(63: ص1378

نظرهای فراوانی در تعریف دین وجود دارد؛ امـا مقصـود از دیـن در  در میان اندیشمندان اختالف
 (38: ص1، ج1378)مصبا،، « خواهد گونه که خداوند می شیوه رفتار صحیح انسانی، آن»این مقاله 

)ر.ک: باشد. از منظر قرآنی کسی دیندار است که رفتار او موجب رضایت خدای سبحان باشد  می
 .(17و  16عمران:  ؛ آ 114؛ نساء: 100؛ توبه: 8بینه: 

جوان

در زبان فارسی به معنای هر چیزی است که عمر چندانی از آن نگذشته باشد؛ اعـم « جوان»واژه 
؛ 1249: ص1، ج1375)معـین، انسان، حیوان یا درختی که به میانه عمر طبیعی خود رسیده باشـد  از

از ریشه « فتی». در فرهنگ عربی نیز دو تعبیر رایج درباره جوان وجود دارد. (474: ص1379عمید، 
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 از ریشـه« شـاب»و  (473: ص1412)راغـب اصـفهانی، به معنای طراوت و شـادابی « َفَتو»و « َفَتی»
 است. (625: ص1404فارا،  )ابنبه معنای شکوفایی و برخورداری از حرارت « َشَبَب »

گریزیدرجوانانباوریودیندین

ــاوری و دین  دین طلبی و  پــذیری، یکــی از روحیــات ارزشــمند بشــری اســت کــه نتیجــۀ حــق ب
آغـاز دوران شناسان، در  خواهی فطری انسان است. این روحیه به اعتراف بسیاری از روان فضیلت

کند. تمایل فطری جوانان به مذهب بسیار شـدید اسـت و از  شدت فعا  شده و رشد می جوانی به
های مذهبی افراد ارتبـاط انکارناپـذیری وجـود دارد  شناسان بین بحران تکلیف و جه، نظر روان
ی و پـذیر . این در حـالی اسـت کـه روحیـه دین(345 -358: ص1395زاده،  جعفری و تقـی )ر.ک: شاه

در ذات   شـود؛ باوری در میان جوانان مانند دیگر روحیات جوانی بر اسر گذر ایام ضـعیف می دین
گونه عنصر خردگریزی وجود ندارد اگر جوانان به دریافت معـارف دینـی نائـل آینـد، در  دین هیچ
 گریزند. ای از دین نمی هیچ رتبه

گونـه کـه خـدا  انسـانی اسـت، آنجوانان باید بیاموزند که حقیقـت دیـن، شـیوه رفتـار صـحیح 
و از نگاه قرآن، دیندار واقعی کسی است که اعمـا  و رفتـارش  (38: ص1377)مصبا،، خواهد  می

گریزی آنـان شـود؛  تواند مانع دین موجب رضایت خدای سبحان شود. چنین نگرشی از دین، می
فرمانی از اوامـر الهـی نا شدن چراغ دین و نور شدن ایمان و کم رنگ کم جز چیزی گریزی دین زیرا

 .(40ص :1382 ی،)اصفهاننیست   شدهناز   و ائمه که از سوی انبیا

شود؛  دین افزون بر ایجاد هماهنگی و تعاد  در غرایز و نهاد آدمی، سبب بازگشت به خویشتن می
سـازد و مـانع حیرانـی و سـرگردانی او  خودی درآورده و با مبدأ خود آشـنا می یعنی انسان را از بی

ــن و  گریــزی زمــانی رخ می . رویگردانــی از دیــن و دین(1981)کــافمن، شــود  می دهــد کــه از دی
ها بـرای آنـان پاسـخ  های ذهنـی و شـبهه کارکردهای دینی معنای صحیحی ارائه نگردد و پرسـ،

 درخوری نیابد. 

باوریپذیریودینراهکارهایتعمیقدین

ه کند؛ زیرا دین امـری فطـری اسـت و از انسـان تواند به طور کامل با دین قطع رابط کس نمی هیچ
يِن َحِنیفا ز »جداشدنی نیست؛ چنانکه قرآن کریم نیز به این حقیقت اشاره دارد:  َفَأِقْم َوْجَهَک ِلل ِد 

زَس  ِتی َفَطَر الَن  ِ  اَل  يُن  َذِل َک  الَل  ِ  َتْبِديَل ِلَخْلِق  َعَلْیَهز َّلَ  ِفْطَرَة الَل  ُم َوَلِك نا  ال ِد   َّلَ  الَن  زِس  َأْكَث َر  اْلَق ِی 
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؛ پس روی خود را با گرای، تمام به حق، به سوی این دین کن، با همان سرشتی کـه خـدا َيْعَلُماَن 
مردم را بر آن سرشته است. آفرین، خدای تغییرپذیر نیست. این است همـان دیـن پایـدار، ولـی 

ی افراد برای مدتی کمرنـگ . اگرچه ممکن است که دینداری برخ(30)روم: « دانندبیشتر مردم نمی
توانـد  و ضعیف شود یا فردی دین خود را تغییر دهد و دین دیگری انتخاب کنـد، هـیچ کـس نمی

کـه بـر  ای گونه ای اسـت؛ به دین باشد. از دیگر سو جـوانی، دوره مهـم و پرحادسـه برای همیشه بی
خواهد داشـت. میـزان تغییـر ها ادامه  گذارد که تا مدت دیدگاه و اندیشه جوان تأسیرات ناگهانی می

اش )انفعـالی( توسـعه  در نگرش و رفتار جوان در این دوره بسـیار زیـاد اسـت. زنـدگی عـاطفی
اش  کـه الگوهـای رفتـاری های، با رشد جنسی همراه اسـت. همچنان یابد و سرعت دگرگونی می

 شود. های، نیز دگرگون می یابد، ارزش تغییر می
گرا بوده و از کارکردهای ناروایی که به نـام  باور و معنویت د؛ بلکه دینستیز نیستن تنها دین جوانان نه

هـای  تردیـد عوامـل متعـددی ماننـد ناهنجاری برنـد. بی شـود، بـه شـدت رنـج می دین تمام می
کنـد. بـرای  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و روانی زمینۀ گریز جوانان را از دین فراهم می

ساز میان دین و جوانـان را شـناخت و بـا زدودن  ان، باید عوامل شکافتقویت باورهای دینی جوان
 .(65-86: ص1391)ر.ک: امینی و همکاران، تر ساخت  پیوند میان جوانان و دین را عمیق  این موانع،

 .معرفیوارائهالگوهایشایسته1

. در (2779: ص2، ج1337)دهخـدا، سرمشق، مقتدا، مثـا  و نمونـه اسـت  یالگو در لغت به معنا
دا یـر پیـاز غ یرویـه انسـان هنگـام پکاست  یحالت یار رفته و به معناکبه « ُاسوه»قرآن کریم واژه 

. همچنـین بـه (90: ص1، ج1360؛ مصـطفوی، «أسـأ»: ذیـل مـاده 1412)ر.ک: راغب اصـفهانی، ند ک می
. (90ص: 1، ج1360؛ مصـطفوی، 288: ص16، ج1390)طباطبـایی، آمـده اسـت  یرویاقتدا و پ یمعنا

 یات متعـددیـو در آ (4؛ ممتحنـه: 21)احـزاب: تـام دارد  یمان تـوجهیالگو به اهل ا یقرآن بر معرف
سـتند یز می امبریـه پی، از زمان پکخواند؛ الگوهایی  الگوها فرامی یادآوریامبر  خود را، به یپ

بـه صـدر  هکـنـد ک معرفـی مـی یشگیهم یز الگویرا ن رمکامبر ای. قرآن، پ(56، 51، 41)مریم: 
نـد و از ک نیز مردم را به انتخاب آگاهانـه دعـوت مـی یاسالم اختصاص ندارد و در روش الگوده

شناســان نیــز الگــوگیری را فراینــدی  . روان(24-23)زخــرف: دارد  ورانــه برحــذر مــیکورک یرویــپ
کنـد  میگیرد و آنها را بازتولیـد  اند که شخصی طی آن رفتارهایی را از طریق مشاهده یاد می دانسته
 .(214: ص2، ج1381)پرین، 
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ویژه جوانـان،  ها و بـه دهی رفتار انسـان در هر مقطع سنی، الگوهای جذاب برای یادگیری و شکل
سو در دستیابی به هدف نق، مهمـی دارد و از دیگـر  نق، اساسی و مهمی دارد؛ زیرا الگو از یک

از  یل برخـورداریشود. جوان به دل یتر م سو، در دوره جوانی تأسیرپذیری از خانواده بسیار کمرنگ
گیـری درسـت از  ، آمادگی بسیاری بـرای پیـروی و بهرهیانسان یها ، به آرمانیو گرا کفطرت پا

م بـه جـوان، یرمستقیا غیم یباور به صورت مستق نیانسان د ینیالگوها دارد. ارائه و معرفی نمونۀ ع
توانـد تحقـق  اد کند؛ زیرا وی بدین وسیله میتری میان او و باورهای دینی ایج تواند پیوند عمیق می

کند. این همـان روشـی اسـت کـه دشـمن در راه  یرویو سمرات آن را مشاهده و از آن پ یدار نید
به جـوان در قالـب  ینیضّد د یجوید. دشمنان با ارائه الگوها جدایی جوان از دین، از آن بهره می

ها، ضمن الگوسازی در جهت ایجاد شـکاف میـان  ها و سریا  افراد برتر، برجسته و موفق در فیلم
 دهند. ای منفی از الگوهای دینی ارائه می جوان و دین، چهره

ر ین تـأسی، بـاالترآموزان سا  سوم متوسطه شهر تهران، سریا  امام علیبنا بر پژوهشی از دان،
. (759: ص1384)کلبعلی، ت آن حضرت داشته است یو شخص یآموزان به زندگرا در جذب دان،

نفر نام فرزند خـود را حمـزه گذاشـتند و  9111  ،، یدر اتر لم محمد رسو  اللهیبا نمای، ف
 یای مـذهبیـاز اول یکـینامـه  یلم زندگی، فـینفر نیز در آن سـا  مسـلمان شـدند. نمـا 4111

 0.(297-293: ص1395)ساجدی، شوند  یحیقا مسیون نفر در آفریلیم 5/1ان نیز سبب شد یحیمس
وتبشیر.انذار2

 یبخشـ یآگاه یز نـوعیر نیه به دنبا  آن ترا باشد؛ چنانکه تبشکاست  یخبردادن یانذار به معنا
: ذیـل مـاده 1408؛ طریحـی، «االنـذار»: ذیـل واژه 1412)راغب اصـفهانی، ند که فرد را خوشحا  کاست 

رو بایــد بــا  را در پــی دارد؛ ازایــن ییها تیف و محــدودیالکــبــه ت یبنــدی، پایبــاور نی. د«(نــذر»
جوان از سویی مشـتا  را بر جوان آسان کرد.  ین تلخیر، تحمل ایاز جمله انذار و تبش ییها روش

د، یـتـرا و ام یحـاو یهـاد در ارائه آموزهیر و از سوی دیگر مرعوب انذار است؛ بنابراین بایتبش
 یدانیو م یتجرب یهات جوان عمل کرد و از مسیر اعتدا  خارج نشد. پژوه،یهماهنگ با موقع

   دهد. خبر می یرفتار یدر بازدارندگ کترسنا یهاامیر پیز از نق، چشمگین
                                                           

 ینـید یها دادن اسوه جلوه یخیمانند تار ییها بید از آسی، باییاست در روش الگو ین. گفتInquiry. به نقل از مجله 0
 از آنها اجتناب شود.  یفراانسان یو تلق
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و خـود  (45)احـزاب: شـمرد یت الزم میقرآن کریم توجه به هر دو عنصر بشارت و انذار را در ترب
. انـذار در (113؛ طـه: 70؛ یـس: 261)بقـره: وه بهره برده است یها، از هر دو ش هدایت انسان یز براین

ب اسـر یـ، از جلب منفعـت ترتیها بر دفع مفسده و ضرر، برا انسانیدارد؛ ز یا ژهیگاه ویقرآن جا
دارد. چنانکـه  یشـناختتـه روانک، نیات الهـیـآ یر در برخـیرو تقدم انذار بر تبش  دهند؛ ازاینیم

د  بـر های درونی که بر اساا اصل بازگشت بـه تعـا شناسان معتقدند افزون بر رفتار، انگیزه روان
دهـد  ای رفتار آدمی را تغییـر می های بیرونی نیز در حّد گسترده گذارد، محرک رفتار آدمی تأسیر می

اینکـه مـردم را  داند که درعین دهنده می . شهید مطهری انذار را عاملی سو (18: ص1379)شاملی، 
. همچنـین تبشـیر، سـازد دهد تا از کیفر اجتناب کنند، آنها را به صراط مستقیم رهنمون می بیم می

، 1372)مطهـری، خوانـد  هاست و مردم را به کسب پـاداش فـرا می   کننده د  عاملی است که جلب
شناختی بشر بر این اصل استوار است که به سـود و زیـان خـود  ن . زیرا ساختار روا(155: ص16ج

سـان یکهای افراطـی  ،ا سـرزنیـز یآم های اهانت ن،کاشتباه با وا اندیشد. البته نباید انذار را به می
ی از یکــوا اسـت. در کــج معیشــه دارای نتـاین،، همکـا وایــن دو نــوع برخـورد یـپنداشـت. ا

ن ادعـای یـه آن حضـرت را بـه سـبب اکـهـودی یمـرد  کیـنسبت به  های امام علی ن،کوا
مورد عتاب قرار داده بود، با سعه « دید، از من بپرسیه مرا از دست بدهک، از آنیپ»ه کآور  شگفت

رد. کـشـتر گسـتاخی یهودی متقاعد نشد و بین ادعا را برای وی شر، داد. مرد یل ایدر فراوان دلص
ندازنـد، ولـی یرون بیـاز مسـجد ب ل اهانت، به امامیبرخی از مسلمانان برخاستند تا او را به دل

بار پابرجـا نخواهـد  هـای خشـونت ن،کق پرخاش و وایهای خدا از طر حجت»فرمود:  امام
 .(126، ص10: ج1403سی، )مجل« شد

« نیمنـذر»، از یپ« نیمبشر»ه واژۀ ین آیدر ا»نویسد:  سوره بقره می 103فخررازی در تفسیر آیه 
مـاری یه انذار هماننـد درمـان بک ماری است، درحالییری از بیشگیر بسان پیرا تبشیآمده است؛ ز

ند. انذار ک فای نق، میین اری قبل از درمایشگیر و پیشه، تبشید همیترد پس از وقوع آن است. بی
)فخـررازی، « ننـده اسـتک بیـای ترغ د و وعـدهیر نویه تبشک نوعی تلنگر شناختی است؛ درحالی

 .(373و  372، ص6: ج1420
ت جوان است. اگـر او یوضع یبه مقتضا یکت تناسب هر یر، رعایگر در انذار و تبشیته مهم دکن

د یـپیماید، با ر خطا را مییرده و مسکرا فراموش یزیست نیجا، خطرهای راه دنابه یدهایل امیبه دل
از  یان خالصـکـده و امیـأا درغلتیـ، انذار شود؛ ولی اگر به یدر مورد پیامدهای انحراف خو
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: 1380)پراتکـانیس، از دارد یـننـده نک و دلگـرم یقیند، بـه عامـل تشـویبیگناهان و عذاب را دور م
 .(189-187ص
     کارکردهایآن.معرفیوتبیینصحیحدینو3

های گونـاگون  تـوان برداشـت اگرچه اصل دین و اصو  آن سابت و تغییرناپـذیر اسـت، از دیـن می
رو  داشت. نوع برداشت و تلقی از دین، نق، اساسی در ترویج دین یا ایجاد تنفر از آن دارد؛ ازایـن

رائـت صـحیح و رسـایی از پـذیری بیشـتر آنـان، بایـد ق برای تقویت باورهای دینی جوانان و دین
تواند آسـیب  های نارسا و نادرست، می مفاهیم دینی به جوان ارائه شود؛ چنانکه ارائه دین در قالب

های  یکی از علت ()داری وارد سازد. جان کلوور مونسما اساسی به دین و دین
دینی برشمرده و معتقد است ارائـه  نیاوردن برخی از دانشمندان به خداوند را نارسایی مفاهیم ایمان

کلی متروک و از صحنه فکـر دانشـمندان  تصویر ناقصی از خدا به انسان، سبب شد مفهوم خدا به
 .(60: ص1362)مونسما، خارج شود 

کنیم کـه مشـکل اصـلی  شناسان معتقدند ما اکنون در عصری زنـدگی مـی شناسان و روان جامعه
ای خطرنـاک  م با آشفتگی و سرگردانی روحی است که به گونهانسان، تنهایی است و زندگی ما توأ

. انسان  درگیر بـا (100: ص1394؛ مورنو، 25: ص1397)بولتون، به حالت دیوانگی نزدیک شده است 
بیند و بـه سـمت  ها و مشکالت روحی و روانی، دین را عاملی برای نجات خوی، می این دغدغه

طلبد. اگر دین نتوانـد ایـن خواسـته را  تنهایی را از آن می رود و آرام، و سعادت و رهایی از آن می
 شود.  برآورد ، طبیعی است که سبب گریز انسان از دین می

ای در جذب جـوان  تواند نق، برجسته معرفی و تبیین صحیح و شایسته دین و کارکردهای آن، می
ذیرتر باشـد، گـرای، تـر و دلپـ و تقویت باورهای دینی وی داشته باشد. هرچه این تصـویر واقعی

جوان نیز به سوی آن بیشتر است؛ زیرا جوان از نظر شناختی، دارای تفکر انتزاعی اسـت و از نظـر 
رسد. امروزه گرای، جـوان بـه فلسـفه زنـدگی، او را بـه سـوی  ذهنی به حداکثر کارایی هوش می

را شـکل کوشد هویت مذهبی خود  مسائل اخالقی، سیاسی و مذهبی سو  داده است. جوان می
یابی مذهبی بـا بحـران مـذهبی مواجـه  دهد، ولی به دالیل گوناگون ممکن است در فرایند هویت

رغبتـی  شود و نتواند این هویت را خوب تشخیص دهد و درنتیجه دچار سردرگمی و درنهایـت بی
درسـتی معرفـی شـود و کارکردهـای آن  و گریز از دین شود. این در حالی اسـت کـه اگـر دیـن به

کنـد  آفرینی دین بی، از پی، بر جوان جلوه می بخشی و سعادت ی به نمای، درآید، آرام،خوب به
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ِ  َتْطَمِئُن  اْلُقُلاُب »فرمایـد:  که خداوند می کند. همچنان و او را به سوی دین جذب می  «َأَّل ِبِذْكِر الَل 
 .(28)رعد: 

دیـن و نمـای، کارکردهـای انـد معرفـی صـحیح  شناسان نیز امروزه سابت کرده دانشمندان و روان
درست آن به مردم، تأسیر بسزایی بر سالمت روانی، کاه، عالئـم بیمـاری و کـاه، نـاراحتی و 

فر و همکـاران،  )سـاالریآشفتگی دارد؛ بنابراین میان دین و بهداشت روانی، رابطه مثبتی وجـود دارد 
رد و جامعه تنها با مراعـات التیام ف»( معتقد است: . ویکتور فرانکل)(173: ص1390

شـود و بیمـار را بایـد بـا هسـته معنـوی  سه جنبه انسانی یعنی جسمی، روانی و دینی حاصل می
خوبی جوابگو باشـد کـه  تواند به . این مسئله تنها زمانی می(171)همان: ص« خودش آشنا ساخت

 درستی به همگان معرفی شود. دین و کارکردهای آن به
 شناسیاستعدادو.ظرفیت4

شـود؛ زیـرا  گـذاری می های انسان پایه تربیت و هدایت، امری تدریجی است که بر اساا توانایی
شود. هنگام هدایت و تربیت جوان  تدریج شکوفا می های، به استعدادهای انسان بر مبنای توانایی

جـه خـاص داری تو ها از نظر استعداد و توانایی و مرتبه پـذیرش دیـن و دیـن باید به تفاوت انسان
تـدریج  داشت. اگر انتظارهای دینی متناسب با استعداد و توانایی جوان نباشد و اگر سلوک دینی به

 بینـد. امـام علـی پذیری و باورهای دینی جوان نیز آسـیب می گمان که دین صورت نپذیرد، بی
ََِاَذا اْستََووا هَلَكو ا يَزالُ »فرموده است:  يٍْر ما تَفاَوتُوا  َُ ؛ خیر مردم در تفاوت آنهاسـت و االنلاُس ِب

 .(446: ص1376)صدو ، « اگر همه مساوی باشند، هالک خواهند شد

شود دین نقـ،  نگرفتن ظرفیت و استعدادهای افراد سبب می نکردن به این نکته مهم و درنظر توجه
. (175ص: 1380)دلشاد تهرانی، گونه که باید میسر نشود  داری آن واقعی خود را از دست بدهد و دین

مراتب و ظرفیت وجودی  او توجه  ویـژه شـود تـا  در هدایت جوان و فراخوانی به سوی دین، باید به
ای خاص صحبت کـرد  تر شود. به عبارتی باید با هر مخاطبی به گونه واقع نزدیک انتظارات از او به

ِإهَّها »ه اسـت: فرمـود رو  پیامبر اسالم و برای هر مریضی باید نسخه ویژه او را نوشت. ازهمین
ایم کـه بـا مـردم بـه  ؛ ما پیامبران مأمور شـدهَمَعاِشَر اَِلَهِْبيَاِء ُأِمْرهَا َأْن هُكَلَِّ  َالنَّاَس َعلَ  َقْدِر ُعقُولِِم ْ 

 .(69: ص2، ج1403)مجلسی، « شان( سخن بگوییم اندازه عقل آنها )و استعداد و ظرفیت
 .محبت5

هاست و هرگز با خشونت سازگار نیست. مدارا، نرمی و  ی انسانآور محبت و هدایت برا دین، پیام
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های خـود جـذب  تواند جوان را به آموزه محبت، اگر در خدمت دین و سلوک دینی قرار گیرد، می
روابـط دوسـتانه بـا او،  یکند. اظهار محبت و به کارگیری جمـالت عـاطفی و پرجاذبـه، برقـرار

و  ی، عیادت از او هنگام بیماری، گرفتـاریو رشد درس یبه او در امور زندگ یعمل یهامساعدت
کنـد. از  کردن دسـتورهای دیـن می سپردن و نیز اجرایی یاد  و ... جوان را آماده شنیدن و به یناراحت

یابـد؛ زیـرا انسـان موجـودی  دیگر سو بخشی از نیازهـای انسـان در ارتبـاط بـا دیگـران معنـا می
شود. مزلـو) طریق ارتباط با دیگران تأمین می اجتماعی است که بخشی از نیازهای، از

داشتن و عشق را از نیازهـای اساسـی و عـالی  بندی نیازهای انسان، نیاز به تعلق ( در طبقه
( معتقدند ارتبـاط صـمیمانه و دوسـتانه و اندربیتزن) ()شاپ داند. بی انسان می

 های سـالمت روانـی و سـازگاری اجتمـاعی دارد ری از شـاخصبا دیگران، رابطه مثبتی بـا بسـیا
 .(113-112: ص1390فر و همکاران،  )ساالری

گیـرد،  پذیری صورت می هایی که در جهت دین شود و الزام هایی که به نام دین انجام می خشونت
ن شود و تصویری خشن و همراه با فشار و ارعاب از دین بـرای آنـا سبب دوری جوانان از دین می

که رو، و جوهر دین چیزی جز محبت نیست. نیروی محبت از نظر  گذارد؛. درحالی بر جای می
توان مـس وجـود را بـه  اجتماعی نیز نیروی عظیم و شگرفی است. با کیمیای محبت است که می

ورزی به جـوان و توجـه بـه ایـن  زر تبدیل کرد و دوستی و ارتباط پایدار ایجاد کرد. محبت و عشق
اش باشـد؛  های دینـیرتواند عامل قدرتمندی در جذب او به دین و تقویت باو سی او، مینیاز اسا
ِ  ِلْنَت َلُهْم َو َلْا ُكْن َت َفظ  »فرماید:  رو خداوند نیز به پیامبر خوی، می ازهمین زا َفِبمز َرْحَمٍة ِمَن الَل 

ی با آنان نرمخو ]و پر مهـر[ شـدی و ؛ پس به ]برکت[ رحمت الهاا ِمْن َحْاِلَك َغِلیَظ اْلَقْلِب َّلْنَفُض  
 .(159عمران:  )آ « شدند یقین از پیرامون تو پراکنده می د  بودی، به اگر تندخو و سخت

.تقویتبینشدینی6

ضعف معرفتی و عدم تفکر درباره دین و برداشت ناصحیح از معارف دینی، سبب دوری جوان از 
ویژه  ن در شرایطی اسـت کـه انـواع غرایـز و بـهشود. جوا اش می شدن باورهای دینی دین و سست

طلبی در وجودش به اوج رسیده اسـت. احاطـه عوامـل بیرونـی کـه سـبب  غریزه جنسی و لذت
کنـد. اگـر دیـن بـرای جـوان  شود، دشواری کار را برای او دو چنـدان می برانگیختن شهوت او می

تنها  ی و فطـری اوسـت، نـههای وجـودی، طبیعـ ای معرفی شود که در تقابل بـا ضـرورت گونه به
شود؛ بلکه سبب گریز او از دین نیز خواهد شـد. ایـن  اش دچار آسیب می باوری پذیری و دین دین
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تواند در پی سرکوب نیازهای طبیعـی  در حالی است که دین، جلوه رحمانیت خداست؛ پس نمی
تسـلط بـر کار دین، محو غرائز نیسـت؛ تعـدیل و اصـال،، رهبـری و حکومـت و »انسان باشد. 

توان و نباید از بین برد؛ بنابراین در اجتماعاتی که با نـام خـدا و دیـن و  آنهاست؛ چون غرائز را نمی
کننـد، خـود  کنند و خداپرستی را با زندگی، متضـاد معرفـی می مذهب برای نابودی غرایز قیام می

« گیـرد میهای ضدخدایی و ضـددینی رواج  این معانی و مفاهیم عالی، شکست خورده و مکتب
شود که خداوند انسان را با نیازهای مناسب وجود و  راستی چگونه می . به(215: ص1375)مطهـری، 

یقین اگـر ارائـه  فطرت، بیافریند و غرایزی در وجودش قرار دهد، اما دین با آنها ناسازگار باشد. بـه
نخواهـد داشـت  ای جز گریز انسان از آن دین به صورت سرکوب نیازهای طبیعی بشر باشد، سمره

 .(187: ص1386)شکوهی، 
طلبی، همیشه در پی یادگیری و جستجوی حق اسـت.  طلبی و فضیلت جوان به سبب روحیه حق

های رتر باشد، جوان نیز کش، و تمایل بیشتری به سوی دین و باو هر اندازه اجتماع و محیط دینی
 نشـیند مید، به بـار وم عجین ششور و نشاط جوانان با فرهنگ پاک و پویای اسالوقتی  دینی دارد.

بـه رو  ازایـن انـد؛ ی دریافتهخـوب به دشمنان این نکته را گردند. میمند  آن بهرههای و همگان از سمر
ویژه تخریب دین و عالمان دینی و  به کوشند از هر طریق و میکنند  میهجمه « باورهای اسالمی»

. در چنـین فضـایی، انان سسـت کننـدمذهبی را در وجود جوهای گوناگون، باورهای  طر، شبهه
گردانی وی از دین شـود. چنانکـه مقـام معظـم  تواند باعث روی عدم حمایت فکری از جوان، می

هـای مـا را  کند جوان دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط فساد و فحشا سعی می»فرماید:  رهبری می
 ؛تهـاجم فرهنگـی نیسـتتنها یک  ،کند از دست ما بگیرد. کاری که از لحاظ فرهنگی دشمن می

عام فرهنگـی اسـت. امـروز  بلکه باید گفت یک شبیخون فرهنگی، یک غارت فرهنگی و یک قتل
 .  (1371)بیانات در دیدار با فرماندهان گردان عاشورا، « کند دشمن دارد این کار را با ما می

ده اسـت و یدپسـن یجوان امـر یبرا یباور نیر دیژه در مسیو و یافتن پاسخ مناسب، به یپرسشگر
ت در کـها، او را از حر مانـدن در شـبهه  یاین گروه اسـت؛ امـا باق یان ترقکه او و پلیروح یاقتضا

بَهاِيُروا َأْحهَدا َكُْ  ِبالَْ هِديِه قَْبهَل َأْن »د: یفرما می ه امام صاد ک دارد. چنان یباز م یر الهیمس
ن را دریابید و به آنان حـدیث و دیـن بیاموزیـد، پـی، از ؛ نوجوانان و جواناتَْسِبَقكُْ  ِإلَيِْمُ  الُْمْرِجئَ 

، 1409)حـر عـاملی، « دستی کنند و جوانـان را برباینـد آنکه مرجئه )گروهی منحرف( بر شما پی،
 .(331: ص17ج
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 .معرفیچهرهواقعیفرهنگغربی7

ار در هـای پنهـان و آشـک معرفی نظام حقوقی و سیاسی حقیقی اسالم به جوان و آشنایی با ارزش
تنها چهرۀ حقیقـی  و شایعاتی که وجود دارد، نه ها  سازی درباره شبهه های گوناگون و شفافیت جنبه

دارد و بـه جـوان  سازد؛ بلکه پرده از حقیقت وجودی فرهنـگ غربـی نیـز برمـی دین را نمایان می
 فهماند که جامعه غربی، یک جامعه ارزشمند به معنای واقعـی نیسـت؛ بلکـه سـراب پـوچی می

های زیبا به سوی خود جذب کرده و در گرداب هالکـت  است که جوان را با نیرنگ و ظاهرسازی
 کند.  گرفتار می

شور و نشاط جوانان وقتی با فرهنگ اسالم عجین شـود، بـه بـار خواهـد نشسـت تـا همگـان از 
نـی جوانـان اند که بـه باورهـای دی خوبی دریافته مند شوند. دشمنان این نکته را به سمرهای آن بهره

)باقری، کوشند از هر طریق باورهای مذهبی را در وجود جوانان کمرنگ کنند  کنند و می هجمه می
 .(23: ص1396

فرهنگ اصیل اسالمی و معرفی چهره حقیقی فرهنگ غربـی کـه   ریزی بینشی درست در زمینه پی
توانـد  داند، می میمحور و سکوالر دارد و هدف انسان از زندگی را تنها کسب لذت  نگاهی انسان

چونان سنگری نفوذناپـذیر جـوان را در برابـر بمبـاران فرهنگـی دشـمن محافظـت کنـد و او را از 
ها باز دارد. شناسایی دشـمن و اهـداف وی، الفبـای مبـارزه اسـت. بـرای  ها و ناهنجاری کژروی

 های آن آشنا شد. رویارویی با یورش فرهنگی، باید با فرهنگ دشمن و ویژگی
حـد و  بـردن بـی جـویی و لـذت فـاه مـادی، بهـرهکوشـد بـا تـرویج اندیشـه ر غـرب میفرهنگ 

زندگی در چهـارچوب حیـات مـادی و حیـوانی بـه دور از در حقیقت گسیخته در زندگی و  لجام
ای خوشـایند و رییـایی از خـود، جوانـان  ، ضـمن ترسـیم چهـرهو اخال  و انسانیت ها تمعنوی

 کردن جبودن انسان و بسـی مادیدربارۀ موجود های آنان  تالش. تمام اسالمی را به خود جذب کند
 کـه ازرا یی معنویـت و بـاتقواا رو انسـان بـازاین ؛کند همه امکانات در مسیر لذت بیشتر سیر می

بنـدوبار،  ولـی انسـان بـی ؛دانند انسانی مرتجع و غیرمتمّدن می است،  بهره های مادی بی سرمایه
دین را انسانی متمّدن، متشـخص و هماهنـگ بـا  بی و ، چپاولگراندوز طلب، سودجو، سروت رفاه

 د. کنن زندگی مدرن امروزی معرفی می
در جدابافتـه نیسـتند و  ۀتافتـ هـا، یغربیابد که  خوبی فرهنگ غرب را بشناسد، درمی اگر جوان به

شـیم یـا در ا اهل صداقت باشند و ما نبانهگونه نیست که آ این ؛ برای مثا با ما تفاوت ندارنداصل 
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مربوط به عوامل نظارتی است  ؛ بلکه وجود چنین مسائلی در آنهاا صافی باشد و در ما آلودگینهآ
هـا بـه ظـاهر کسـی نـاظر  . برای مثا  در فروشـگاهاست منجر شده ها چنین فرهنگی در آنکه به 

اگـر  های مخفی و عوامل غیرمحسوا وجود دارند که کنندگان نیست، ولی دوربین اعما  مراجعه
افـراد مطمـئن هسـتند کـه تحـت  شود. میبرخوردهای شدیدی با او کسی مرتکب خالفی شود، 

 .(20ـ6: ص1380)ساجدی و نمازی،  ایندنهند و کسانی ناظر آا مراقبت
کوشد آنان را از نظـر فرهنگـی بـه خـود وابسـته و  میاستعمار با ارائه الگوهایی برای افراد جوامع 

که فرهنگ اصیل خـوی، را رهـا کـرده و مجـذوب فرهنـگ او  القا کندای  فرهنگ خود را به گونه
با تطمیـع بـه  ویژه جوانان را کوشند مردم دیگر ملل و به می های گوناگون با گستردن دامد. آنان شون

با نشر شایعات و اکاذیب بـه تـرور شخصـیت افـراد مـؤسر  ناکامیو در صورت  خود جذب کنند
دست خـود را بـه خـون پـاک برگزیـدگان و  ،اهداف شوم خوی،برای تحقق آنان حتی  .پردازندب

های فراوانی از  نمونه ،سازند که تاریخ انقالب اسالمی ما اندیشمندان و مجاهدان ملت آغشته می
ند تـا مـذهب را کـه عامـل بیـداری، ا آنان در تالش. این نوع ترفندها در د  خود جای داده است

ننـده سـعادت دنیـا و آخـرت اسـت، بـه عامـل ک أمینگسـتری و ت سـتیزی، عـدالت پویایی، ظلم
کننـد. بـه تعبیـر امـام گرایی و رهبانیـت تبـدیل  پذیری، واپس تخدیری، انفرادی، انزواطلبی، ظلم

)ر.ک: مرکـز تحقیقـات اسـالمی نماینـد اسالم ناب محّمدی را به اسـالم آمریکـایی مبـّد   ،خمینی;
 .(92-75ص :1386؛ عباسی، 109: ص1378فقیه،  نمایندگی ولی

 .امربهمعروفونهیازمنکر8

طلبی و نداشتن مسـئولیت  بند و باری و راحت باوری میل به بی یکی از موانع گرای، به دین و دین
های  شود آدمی خود را در اختیار هوا و گنـاه قـرار دهـد و در پـی درک لـذت است که سبب می

. (252: ص1386)شـکوهی، انی باشـد انـدازۀ غرایـز مـادی و حیـو  محسوا و مادی و اشـباع بـی
 رو امر به معروف و نهی از منکر به عنوان فریضه الهی بر همگان واجب شده است.  ازاین

امر به معروف و نهی از منکر دو با  بزرگ جامعه برای رسـیدن بـه سـعادت اسـت. خداونـد بـه 
   را وعـده یعذابی عمـومکند،  کا آن را تریورزد و  یسست ین واجب الهیه از عمل به اک یا جامعه

ِتههي تََواكَلَههِت اِلْمههَر ِبههالَْمْعُروِف وَ »فرمایــد:  می داده اســت. پیــامبر اکــرم  النَّْمههَي َعههِا  ِإَذا ُأمَّ
ِ تََعال  ََلْيَْأَذهُوا بِِوَقاٍع ِماَ  الُْمنْكَرِ    گریدیکـر را بـه کـاز من  یمعروف و نهـ ؛ هرگاه امت من امر به اللّ

. (394: ص11، ج1409)حـر عـاملی، « د اجازه جنگ خود بـا خـدا را بدهنـدیس باند، پیواگذار نما 
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د انجام آن یس به امکه هر ک  یا گونه ورزد، به یوتاهک یضه الهین فریه در انجام دادن اک یا جامعه 
ت باشـد، مـورد نفـرت خداونـد یاز این مسـئول یافتن راه فراریند و به دنبا  یگری بنشید واسطه   به

 ند. ک ت میکر جنگ با خدا حریر مساست و د
سـازی آن اسـت.  گیـری از گنـاه، گسـترش و عادی ر، پی،کـاز من  یمعروف و نه هدف از امر به 

را بـه  یجویی افراطـی را فـراهم، و التـزام افـراد جامعـه اسـالم گناهانی که زمینـه فسـاد و لـذت
ا محبـت و لطافـت، کننـد. مهربـانی بـا مـردم، دعـوت بـه خیـر بـ نی تضعیف مییدستورهای د

هـایی  گفتن، ویژگی گفتن با مردم به نیکی و توجه به خلق و خوی متفاوت مردم برای سـخن سخن
، 1403)مجلسـی، برای آمران به معروف و ناهیان از منکر برشـمرده اسـت  خدا است که رسو 

امـر  نیـسـازگار نیسـت و ا یطلب جوان، تنها با امر و نهف و استقال یه لطی. روح(83: ص97ج
 یریارگکـ نـد. بـه کیل مـیوم تبـدکم و محکحا یت را به جّو دستوری، و دوستانه تربکدل یفضا

ان سخت و آمرانـه، یگونه که ب کند؛ همان یرش میزبان نرم و ناصحانه، د  شنونده را نرم و آماده پذ
 د.یافزایان گوینده و شنونده میبر فاصله م

 یهایدینارائهآموزهیازهنربرایمند.بهره9

ر ین مسـیـاربسـت هنـر در اکجوانان،  ینید یت باورهایدر عرصه تقو یضرور یاز ابزارها یکی
های مختلف هنری اعم از شـعر، داسـتان،  المللی است. امروزه قالب است. زبان هنر، زبانی بین

نامه و اجرای تئاتر، نقاشـی و گرافیـک، خوشنویسـی و حتـی اجـرای موسـیقی بـه عنـوان  نمای،
گیرد. اکنون رسانه  حا  رساترین ابزار جهت انتقا  پیام مورد استفاده قرار می ترین و درعین جذاب

گونه که توانسـته نقـ، بسـیار مهمـی در تـرویج فرهنـگ  ترین ابزاری است که همان یکی از مهم
 ای داشته باشد.  کننده تواند در تقویت باورهای دینی جوان نیز نق، تعیین غربی ایفا کند، می

اند تا زمانی که جوانان یک ملت به دینی الهی معتقد و بـه انجـام  خوبی دریافته ستکبران عالم بهم
کوشـند  رو می شان مسلط باشند؛ ازاین توانند بر آنها و بر ملت دستورهای آن دین ملتزم باشند، نمی

های گذشته بـرای  کردن جوان از مبدأ هستی استفاده کنند. آنان در سده ای برای بیگانه از هر وسیله
کردند؛ ولی امروزه این ابـزار جـای  رسیدن به این هدف، از ابزاری چون شعر و خطابه استفاده می

 اند. های خبری همچون رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت داده خود را به رسانه

به کـار رود؛  ویژه فضای مجازی این قابلیت را دارد که به عنوان یک منبر مجازی امروزه رسانه و به
رو بایـد زبـان و سـواد  کنندۀ نیازهای دینی مخاطبان خود در این فضا باشد؛ ازایـن  منبری که تأمین
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های آن آگاه شد و دانست که مخاطب دین در ایـن  ای را آموخت، از امکانات و محدودیت رسانه
 .(73: ص1394)کیا، های دیگر تفاوت جدی دارد  عرصه با مخاطبان خاموش آن در عرصه

توانـد در  تبلیغ چهره به چهره دین و معرفی آن به جـوان، از دیگـر ابزارهـای هنـری اسـت کـه می
تواند ماننـد یـک تئـاتر  تقویت باورهای دینی جوانان نق، بسزایی داشته باشد. این شیوه تبلیغ می

ه نافـذ، برد و با خود همراه کند. خطیب توانمند با نگا قوی و جذاب، جوان را در حس نمای، فرو
تواند جوان را با خود همـراه کنـد و حقیقـت دیـن را  بیان گرم و گیرا و محتوای مفید و درست، می
، سـبب  نسـل نـو یبـرا ینـید یهـا آموزه یهـا ییبایبرای، به تصویر بکشد. ترسیم هنرمندانـه ز

نَّ َهإِ »فرمـوده اسـت:  شود. چنانکه امـام رضـاتر فتح  آسان ینید یت باورهایشود قله ترب می
ق مـا را یـدانستند، طر الم ما را میک یها ییبای؛ اگر مردم زالنَّاَس لَْو َعِلُموا َمَ اِسَا كَمِمنَا اتَّبَُعوهَا

 .(307: ص1 ، ج1378)صدو ، « پیمودند می

گیرینتیجه

هـای فطـری  ها و گرای، دین شیوه و روش زندگی است؛ روشی که هر انسانی بر اساا شـناخت
یند و در دنیا، ناگزیر از پیمودن آن است و هدف از آن، رسـیدن بـه سـعادت واقعـی گز آن را برمی

هـای  سـازی فضـایل و کرامت است. نیاز شدید جامعه جوان بـه توسـعه فرهنـگ دینـی و نهادینه
های تقویت باورهای دینی را بی، از پی، مورد توجه و تأمـل متفکـران و  انسانی، تعیین و تبیین راه

ویژه در  که پویایی و کارآمدی نظـام اسـالمی بـه ای گونه و دینی قرار داده است؛ به متولیان فرهنگی
عرصه فرهنگ در گرو تقویت باورهای دینـی و توسـعه اخـال  و فضـایل انسـانی اسـت. حفـظ 

های  ای در سازندگی جامعه دارند، از هجمـه جوانان به عنوان نیروهای کارآمدی که نق، برجسته
ها، ضرورت تقویـت باورهـای دینـی  های فردی و اجتماعی این هجمه  دشمنان و شناخت آسیب

 .  سازد باوری را بی، از پی، نمایان می پذیری و دین آنها و زدودن موانع دین
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