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راهکارهای تقویت باورهای دینی در جامعه از منظر قرآن
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چکیده

زبانی آوردههای انبیا« ،ایمان» نام دارد و در افراد مختلف ،با توجـه بـه عـواملی
تصدیق قلبی و ِ

کــه در ایج ـاد و تقویــت آن نقــش دارنــد ،درجــات گونــاگونی دارد؛ امــا اینکــه چــه اصــول و
راهکارهایی سبب تقویت ایمان و باورهای دینی میشود ،جای بحـث و بررسـی دارد .بررسـی
آیات قرآن در خصوص فطریات انسان و نیز توجه به آموزههای مشتر :انبیا ،بـهویژه آموزههـای
اسالم در مورد دینداری ،نشان میدهد که روشهایی سبب تقویت دینداری اسـت کـه ّ
حـس
حقیقتجویی و پرسشگری انسان را اقنا کند و با فطرت کمالطلبی و خداجویی او هماهنگ
باشد و افزون بر آن ،از مهارتهای مختلف ابـالغ پیـام ،ماننـد بیـان رسـا و روشهـای زیبـا و
جذاب بهره گرفته ،تواناییها و انتظارات مخاطب را در نظر بگیرد و از سختگیری و قـرار دادن
مکلف در تنگنا بپرهیزد و به تناسب شراید متفاوت ،انعطافپذیر بوده و در یا کالم ،آسانگیر
باشد.

کلیدواژهگان
دین ،باورهای دینی ،روشها ،قرآن ،جامعه.
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مقدمه

ایمان ،عبارت از تصدیق قلبی و زبانی به آوردههای پیامبران است (حلی ،1010 ،ص .)344ایمان و
باور افراد به مسائل دینی ،دارای درجات و مراتب مختلفی اسـت .بـاور برخـی ،بسـیار سـطحی
 11است و باور بعضی ،خیلی قوی و برخی نیز باوری متوسد دارند .قرآن در باره درجات ایمان افراد
ْ

میفرمایدُ « :ه ْم َد َرجات ِعن َد َّالله» (آلعمران ،آیه .)103همچنین ،قرآن کریم در مورد افزایش ایمان
َ

ً

میفرمایدَ « :و ِإذا ُت ِل َي ْت َع َل ْي ِه ْم َآي ُات ُه َز َاد ْت ُه ْم ِإ َيماَا( ...انفال ،آیه)2؛ و هنگامی که آیـات او بـر آنهـا
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خوانده میشود ،ایمانشان فزونتر میگردد ».پاداش اخروی افراد نیز بر اسا درجـات ایمـان و
ْ

باورهای آنان استَ ...« :ل ُه ْم َد َرجات ِعن َد َر ِّب ِه ْم (انفال ،آیـه)0؛ برای آنان (مؤمنـان) ،درجـاتی نـزد

ُ ٍّ
پروردگارشان است ».البته درجات اخروی ،به سبب اعمال مختلف اسـتَ « :و ِلک َد َرجات ِم َّما
َع ِم ُلوا( »...انعام ،آیه132؛ احقاف ،آیه.)13

در باره دینداری و روشهای تقویت آن ،آثاری تدوین شده که در جای خـود ارزشـمند اسـت.

1

این پژوهش ،با توجه به مشکل دینگریزی ،بهویژه در میان نوجوانان و جوانان و پرسشهایی کـه
در مورد راهکارهای تقویت باورهای دینی مطرح میشود ،در صدد اسـت از منظـر قـرآن کـریم
اصولی را که باید در موضو تقویت باورهای دینی در نظر گرفت ،عرضه کند و به این سـؤال کـه
«راهکارها و اصول تقویت باورهای دینی از نظر قرآن چیست؟» پاسخ دهد .برای پاسخ بـه ایـن
پرسش و نیز بیان اصول یادشده ،الزم است ابتدا واژه دین مفهومشناسی شود.
مفهوم دین

ُ
معنای اصلی واژه «دین» ،کرنش و پیروی از مقرراتی مشـخص اسـت .معـانی دیگـر ایـن واژه،

مانند :طاعت ،تعبد ،جزا ،عادت و خلقوخو ،از مصادیق واژه یاد شدهاند (مصطفوی ،1301 ،ج،3
ص217ـ234؛ ابنمنظور ،1010 ،ج ،13ص .)103دین ،به معنای راه و روش نیز آمـده اسـت (معـین،

 ،1304ج ،2ص .)1530در قرآن کریم ،دین در چند معنا به کار رفته است:
 .1برای نمونه ،ر« ::.راههای تقویت دینباوری در جوانان» ،زهرا رضائیان و ابوالفضل ساجدی ،افـق تبلیـغ ،دوره،1
ش1331 ،1ش ،ص147ـ123؛ «راهکارهای گرایش جامعـه بـه دیـنداری» ،مرجـان درسـتی مطلـق ،نامـه جامعـه،
1313ش ،ش1؛ پایاننامه «راههای تقویت دینداری در قرآن و حدیث» ،کبری ستایش ،دانشگاه ایالم1313 ،ش.

َ ْ

َ

ـ طاعت و انقیادَ « :و أخ َل ُصوا دين ُهم ِل َّله» (نساء ،آیه)100؛

ـ جزا« :مالك َي ْوم ِّ
الدين» (حمد ،آیه( )0راغب ،1012 ،ص323؛ طبرسی ،ج ،1ص)04؛
ِ ِ ِ
َ
ْ
َ
ُ
ّ
َْ
كوان ل َيْخوذ أ ُ
َ
خواف و ديون الملوك (یوسـف ،آیـه)70؛ یوسـف هرگـز
ـ مقررات وسنتها« :ما
ِ

ِ

ِ

نمیتوانست برادرش را مطابق مقررات پادشاه (مصر) بازداشت کند» (طباطبایی ،ج ،11ص.)225
دین در اصطالح ،با نگاهی بروندینی به مجموعهای از باورهاّ ،
سنتها و مقرراتی گفته میشـود
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که افرادی به آنها پایبند باشند؛ چه خاستگاه بشری داشته باشند (ادیان غیرالهـی) یـا از خاسـتگاه
ُ ُ
معنا به کار رفته؛ چه خاستگاه الهی داشته باشد یا خاسـتگاه بشـریَ « :ل ُک ْ
وم ديونک ْم َو ِلو َى ديون

(کافرون ،آیه )0؛ آیین شما برای خودتان ،و آیین من بـرای خـودم ».از منظـر دروندینـی ،دیـن بـر

مجموعهای از اصول عقاید ،احکام و اخالق اطالق میشـود (شـعرانی ،ج ،1ص271ــ272؛ همـو،

ج ،2ص.)0
از نگاه قرآن ،پیامبران الهی از نوح

تا رسول خـاتم

 ،دعوتکننـده بـه یـا دیـن بودهانـد:

يم َو ُم َ
« َش َر َع َل ُک ْم م َن ِّ
الدين َما َو َّصى به َُ ً
وي َنا بوه إ ْب َوراه َ
وحا َو َّالذى َأ ْو َح ْي َنا إ َل ْي َک َو َما َو َّص ْ
وسوى
ِ
ِ ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ِّ َ َ َ َ َ َ َّ ُ
َو ِع َيسى أ ْن أ ِق ُيموا الدين وال تتفرقوا ِ ِيه( ...شوری ،آیه)11؛ آیینی را برای شما تشریع کـرد کـه بـه

نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم،
این بود که دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید ».نـام دینـی کـه همـه انبیـا بـه آن دعـوت
ْ

ْ

کردهاند ،اسالم است« :إ َّن ِّ
الد َين ِعن َد َّالل ِه ِاْل ْسالم» (آلعمران ،آیه .)11دین اسالم ،دارای دو بخـش
ِ

«باورها» و «احکام عملی» است.
درجهبندی باورهای دینی

ُ
ایمان و باور افراد به مسائل دینی ،در یا سطح و درجه نیست .قرآن در این باره میفرمایـد« :ه ْم
ْ َّ
َد َرجات ِعن َد الله» (آلعمران ،آیه( )103قرطبی ،1045 ،ج ،0ص203؛ طبرسـی ،ج ،2ص030؛ نیـز ر::.

آخوندی ،1333 ،ص7ـ20؛ اوائل المقاالت ،ص)71؛ بـرای نمونـه ،پـیش از جنـگ احـزاب ،رسـول
اکرم

پیروزی مسلمانان را بر جبهه کفر و شر :خبر داده بود (طبـری ،1370 ،ج ،21ص .)10در

این جنگ ،مدینه در محاصره لشکریانی از مشرکان و یهود قرار گرفت (احزاب ،آیه3ـ.)14
قرآن کریم ،واکنش مسلمانان را اینگونه ترسیم میکند :منافقان وقتـی حجـم عظیمـی از لشـکر
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الهی (ادیان الهی) برخوردار باشند (جوادی آملی ،1351 ،ص .)20در قـرآن کـریم ،دیـن در همـین

مهاجم را دیدند ،گفتند :پیامبر با وعده دروغین ِپیروزی ،ما را فریب داد .آنان با اینکـه تعهـد داده
بودند در جنگ پایداری کنند ،با تضعیف روحیه دیگران و اینکه دیگر مدینه جای ماندن نیست و
نیز به بهانه بیحفاظ بودن خانههایشان ،به فکر فرار ،عقبنشینی و اجازه برای تر :جنگ افتادنـد
 18و آرزو کردند از بادیهنشینان بودنـد (احـزاب ،آیـه12ــ .)24مسـلمانان ضـعیفاالیمان وقتـی ایـن
وضعیت را مشاهده کردنـد ،بـه وعـده خـدا و پیـامبرش بـدگمان شـدند و آن را دروغ پنداشـتند
ُ ُّ

ُّ ُ َ

(طبرسی ،1015 ،ج7ـ ،1صَ « :)532و َتظن َ
ون ِب َّالل ِه الظنوَا» (احزاب ،آیه)14؛ امـا دسـته دیگـری از
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مؤمنان ،نه تنها دچار تر و بدگمانی نشدند ،بلکه این موضو  ،جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود

َ ُ ْ َّ
ً َ
ُ
ُ
َ َّ
َ َّ
وم ِإال إيماَوا َو ت ْسوليما
و گفتند« :هذا ما َو َع َدَا الل ُه َو َر ُسول ُه َو َص َدق الل ُه َو َر ُسوول ُه َو موا زاده

(احزاب ،آیه)22؛ این ،همان است که خدا و رسولش به مـا وعـده داده و خـدا و رسـولش راسـت
گفتهاند».
اصول تقویت باورهای دینی

برای اینکه باورهای دینی در دلها تقویت و تثبیت شوند ،روشها و اصولی را باید در نظر گرفت.
این اصول که از آیات قرآن کریم به دست آمده است ،عبارتاند از:
 .1بیدارسازی فطرت

َ َ
از منظر قرآن ،دینی ارزشمند است که مطابق فطرت انسان باشد؛ چنانکه فرموده است « :وْ ِق ْم
َ ْ َ َ ْ َّ
َ ِّ ُ
ين ْال َق ِّ
َو ْج َه َك ل ِّلد َ ً ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ْ
ويم (روم،
ذلك الد
ين حنيفا ِ طرت الل ِه الت طر الناس عليها ال تبدي ِلخل ِق الل ِه ِ
ِ ِ
آیه)13؛ پس ،روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کـن .ایـن ،فطرتـی اسـت کـه خداونـد،

انسانها را بر آن آفریده .دگرگونی ،در آفرینش الهی نیست .این است آیین استوار؛ ولی اکثر مردم
سرشت خود ،آمادگی و رغبت دارند
نمیدانند ».دین خدا ،فطری است؛ یعنی انسانها بر اسا
ِ
آن را بپذیرند؛ مگر اینکه عواملی آنها را منحرف کنند .در میان همه مخلوقات ،فقد انسـان ،ایـن

خلقت ویژه را دارد (ابناثیر ،1333 ،ج ،3ص .)057در روایات ،در تفسیر آیه یادشـده آمـده اسـت:
ِ
ِ ِ َ
اراا
« َف َط َر ُه ْم َعلَى َم ْعر َفة أن َُّه َربُّ ُه ْم» (برقی ،1371 ،ج ،1ص .)201و در روایتی تصـریح شـدهُ « :فط ُ
َعلَى التَّ ْو ِحيد» (همان).

مقصود از فطرت توحیدی و خداشناسی فطری ،این نیست که هر انسانی بالفعل ،خدا را با همان
اسما و صفاتی که در قرآن و احادیث آمده ،میشناسد؛ بلکه مراد این است که سـاختار وجـودی

هر انسانی ،به سعادت گرایش دارد (طباطبایی ،ج ،10ص )173و به گفتـه برخـی ،متعلـق فطـرت،
عشق به کمال است (امام خمینی ،1332 ،ص100؛ جوادی آملی ،1351 ،ص )51و تنها خداسـت کـه
شناخت مصداق سعادت و کمال مطلق ،ناتواناند که
کمال مطلق است .آری ،برخی انسانها در
ِ

انبیا به کما انسان میآیند تا سعادت و کمال مطلق را که همان تقرب به خدای متعال است ،بـه

71

فرعون مستکبر و سرکش که ادعـای خـدایی داشـت ،فطـرت
وجود
انسان معرفی کنند؛ حتی در ِ
ِ

کمالخواهی و سعادتطلبی بوده است .ازاینرو ،خدا خطاب به موسی و هارون
ْ

َّ

َُ

َ

ً

ً

َ

َ

میفرماید:

بترسد ».بدیهی است که سخن آمیخته با خشونت و تندی ،هرچند محتوای آن نیا باشد ،سبب
لجاجت مخاطب میشـود؛ بـهویژه مخـاطبی هماننـد فرعـون کـه اسـتکبار و غـرور نابجـا ،از
خصلتهای برجسته اوست و اگر زمینه هدایت و تربیت هم در وی باشد ،از بین میرود.
رسالت انبیا ،این است که خداشناسی و خداپرستی انسان را بهتدریج رشد دهند و پلهپله افـراد را
به سوی کمال مطلق و نامتناهی حرکت دهنـد .امیـر مؤمنـان

در بـاره رسـالت پیـامبران

َ
َ َ ْ
َْ ُ
فرمودهَ َ « :ب َع َث يه ْم ُر ُس َل ُه َو َو َات َر إ َل ْيه ْم أ َْب َي َ
اء ُف ِل َي ْستْ ُدوه ْم ِميثاق ِ ط َر ِته (صبحی صالح،1370 ،
ِ ِ
ِ ِ ِ

ص)03؛ خداوند پیامبران خویش را یکي پس از دیگري ،به سوي مردم فرستاد تا از آنها بخواهنـد
که به پیمان فطري خویش عمل کنند».
به احتجاجات انبیا که نگاه میکنیم ،میبینیم مخالفان خـود را بـا روشهـای مختلـف ،متوجـه
معایب و کاستیهای معبودان آنها میکردند تا فطرت آنان را بیدار کرده ،آنها را به معبـود واقعـی،
یعنی «الله تعالی» متوجه نمایند .در وجود هر انسانیّ ،
حس علتیابی وجـود دارد .انبیـا همـین
حس را توسعه میدهند و به آدمیان یادآوری میکنند اگر هر حادثه و پدیدهای علت میخواهـد؛
چرا جهان آفرینش با این عظمـت و شـگفتیها ،بیعلـت باشـد؟ بـرای نمونـه ،مـردم در زمـان
ابراهیم

بتپرست ،ستارهپرست ،ماهپرست و خورشیدپرست بودند (ر ::.انعام ،آیـه75ــ )71و

آن حضرت به گونهای با آنها احتجاج کرد که فطرت خداشناسی آنان را بیدار سازد.
خدای متعالی در قرآن کریم به پیامبر اسالم توصیه کرده که سرگذشـت حضـرت ابـراهیم

بـا

بتپرستان را برای مردم بازگو کند؛ هنگامی که ابراهیم از پدر خویش (آزر) و قومش پرسید :چـه
چیز را میپرستید ،گفتند :بتهایی را میپرستیم و همـه روز مـالزم عبـادت آنهـاییم .حضـرت

راهکارهای تقویت باورهای دینی در جامعه از منظر قرآن

«اذ َهبا ِإلى ِ ْر َع ْو َن ِإَ ُه َطغى* قوال َل ُه ق ْوال َل ِّينا َل َع َّل ُه َي َتذ َّك ُر أ ْو َي ْخشى (طه ،آیه03ـ)00؛ به سـوی
فرعون بروید که طغیان کرده است؛ اما بهنرمی با او سخن بگویید؛ شاید متذکر شود یا [از خدا]

فرمود :آیا هنگامی که آنها را میخوانید ،صدای شـما را مـیشـنوند؟ یـا سـود و زیـانی بـه شـما
میرسانند؟ و آنان پاسخ دادند :ما فقد نیاکان خود را یافتیم که چنین میکنند.
ابراهیم

در این گفتوگو ،بهسادگی آنهـا را متوجـه میکنـد بتهـایی کـه پرسـتش میکنیـد،

 11دستآفریده خودتان است و از کمترین نشـانههای کمـالی کـه در شـما هسـت ،یعنـی دیـدن و
توان روزیرسانی به شما را ندارند (عنکبوت ،آیه10ـ )17و نه سـودی بـه شـما
شنیدن ،بیبهرهاند و ِ
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سان کمالطلب باید حاضر شود در برابـر
میرسانند و نه زیانی را برطرف میکنند .چگونه یا ان ِ
ُ
موجودی پستتر از خود ،کرنش کند (صافات ،آیه10 ،15 ،13و35؛ مریم ،آیـه01و .)02آنهـا نیـز در

برابر ابراهیم

پاسخی ندارند؛ جز اینکه اعمال خود را به گردن پدرانشان بیندازند؛ یعنی تقلیـد

کورکورانه؛ اما پیشنهاد ابراهیم  ،پرستش معبودی است که پروردگار عالمیان ،خالق و راهنمای
همیشگی و برطرفکننده نیازها و توانا بر دفع و رفع زیانها و آسیبهاست؛ خـدایی کـه مـرگ و
زندگی به دست اوست (شعرا ،آیه03ـ.)11
ُ
در صحنه دیگر ،هنگامی که آن حضرت در غیاب قومش بتها را در هم شکست و خـرد کـرد،
وقتی از وی سؤال میکنند :چرا این کار را کردی؟ در پاسخ آنان ،ناتوانی بتها را اثبات میکند و
ِ
به آنها میگوید :از بت بزرگ بپرسید .آنها سر به زیر انداختـه ،پاسـخی ندادنـد .در واقـع ،خـود
پذیرفتند که بتهایشان از سخن گفتن و دفا از خویشتن ناتواناند .ابراهیم

با سـرزنش آنـان

میگو ید :چرا چنـین موجـودات نـاتوانی را پرسـتش میکنیـد؟ (انبیـا ،آیـه51ــ05 ،02 ،52ــ)07

ازهمینروست که آن حضرت ،آنان را در گمراهی آشکار میداند (انعام ،آیه70؛ انبیاء ،آیـه51ــ.)50
ابراهیم

در احتجاج با خورشیدپرستان ،ماهپرستان و ستارهپرستان ،تغییر و دگرگـونی و غـروب

آنان را دلیلی بر شایسته نبودنشان برای پرستش ذکر میکند (انعام ،آیه75ـ.)71
دلیل گزارش روش ابراهیم

در برخورد با مخالفان ،این است که قرآن کریم سبا حضـرت و

َْ َ
َ
كاَ ْت َل ُک ْم ُأ ْس َ
ووٌ َح َسون
مؤمنان همراه او را به عنوان الگویی برای موحدان ذکر کرده است« :قد
َ
َّ
ُ
َ
َ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ ْ َّ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
ْ
ون الل ِه كف ْرَا ِبک ْم َو
ِإبراهيم و الذين معه ِإذ قالوا ِلقو ِم ِهم ِإَا برآؤا ِمنکم و ِمما تعبدون ِمن د ِ
َ ََْ َ ََْ ُ ُ َْ َ ُ َ َْْ
ُ َ َ ً َ َّ ُ ْ ُ
َّ
وه َو ْح َود ُف (ممتحنـه ،آیـه)0؛ بـرای شـما،
بدا بيننا و بينکم العداوٌ و البغضاء أبدا حتى تؤ ِمنوا ِبالل ِ

ابراهیم و کسانی که با او بودند ،سرمشق خـوبی در زنـدگی اسـت؛ در آن هنگـامی کـه بـه قـوم
[مشر ]:خود گفتند :ما از شما و آنچه غیر از خدا میپرستید ،بیزاریم .ما به شما کافریم و میان ما
و شما ،عداوت و دشمنی همیشگی آشکار شده است؛ تا آن زمـان کـه بـه خـدای یگانـه ایمـان

بیاورید».
شایان توضیح است که اعالم بیزاری از بتپرستان ،پس از احتجاجات آن حضرت بوده اسـت؛
هنگامی که استداللهای او برای عدهای اثر نداشت ،موضع قاطع خود را در برابر آنان اعالم کرد
(توبه ،آیه.)110
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گفتنی است سایر انبیا نیز همین سبا را داشتهاند و مخاطب آنان ،فطـرت انسـانها و هدفشـان
بیدارسازی فطرت دل و عقل بوده است؛ مثال الیا پیـامبر
َ

َ

َ
بـه قـوم مشـر :خـود گفـت« :أ

آفریدگارها را رها میسازید؟»
 .2زیبایی و جذابیت

زیبا ،در برابر زشت است و معادل عربی آن (زینت) ،به این معناست که چیـزی بیعیـب باشـد
(فراهیدی ،ج ،7ص187؛ ابنمنظور ،1111 ،ج ،11ص .)131زیبایی ،یا خارجی است یا بدنی یا روحی
(راغـب ،1111 ،ص )188و انسـان بـه هــر سـه قسـم آن ،گـرایش دارد؛ زیـرا سرشـت انسـان ،بــر
زیباییخواهی استوار است .ازاینرو ،انسانها اشیا را به زیبا و زشـت تقسـیم میکننـد؛ هرچنـد
تعیین مصادیق زیبا و زشت ،در مواردی ِنسبی است؛ اما در اصل زیباخواهی و در موارد بسیاری،
ِ
روی مصادیق زیبایی ،اتفاق نظر است؛ مثال همه انسانها از مناظر بـدیع طبیعـت بـا رنگهـای
متنو و شادیبخش لذت میبرند.

َ
َ ُ َّ َ
َّ
قرآن کریم ،نظام آفرینش و همه مخلوقات را زیبا معرفی کرده است« :الوذ أ ْح َسون كو شو ْ ٍء
َ َ
خ َلقه (سجده ،آیه)7؛ او ،همان کسی است که هرچه را آفریده ،نیکو آفریده است ».خدای متعال،
ََ
ً
َ ْ
َ
خالدين يها َح ُسنت ُم ْستق ًّرا َو ُمقاموا
بهشت را نیز جایگاهی زیبا و نیکو وصف کرده اسـتِ « :

ّ
(فرقان ،آیه)70؛ درحالیکه جاودانه در آن خواهند ماند؛ چه قرارگاه و محل اقامت خـوبی ».قـرآن

َّ َ َّ َ َ
ْ
کریم نیز که کلمات الله است ،بهترین و زیباترین سخن است« :الل ُه َزل أ ْح َس َن ال َحديث» (زمـر،
َ َّ
وه
آیه .)23همه مخلوقات ،جلوههای اسما و صفات او هستند و همـه اسـمای او ،زیباینـد؛ «و ِلل ِ
َ
ْاْل ْس ُ
ماء ْال ُح ْسنى» (اعراف ،آیه )114و فقد او« ،أحسـن الخـالقین» اسـت (صـافات ،آیـه .)125بـر

اسا روایتی ،خداوند زیباست و زیبایی را دوست داردِ « :إ َّ ه ِ ِ
اُّ ال ََْ َماا َ» (کلینـی،
اّلل َجمي ٌل يُح ُّ
َّ
 ،1047ج ،0ص.)031

زینت اگر وسیلهای برای تعالی روح و در جهت کمال و خوشبختی باشد ،زینـت خـدایی اسـت

راهکارهای تقویت باورهای دینی در جامعه از منظر قرآن

َْ ُ َ َْ ً َ َ ُ َ ْ َ َ ْ
خالقين (صافات ،آیه)125؛ آیا بت «بعل» را مـیخوانیـد و بهتـرین
تدعون بعال و تذرون أحسن ال ِ

یاد خدا باشد ،زینت شیطانی اسـت؛
(اعراف ،آیه )32و اگر وسیله استفاده شیطان و برای غفلت از ِ

چنانکه شیطان زمانی که از خدا مهلت خواست ،اعالم کرد برای گمراه کردن انسانها از وسایل
زینتی بهره میبرد (حجر ،آیه)32؛ همانطورکه زینتهای ظاهری ،سـبب کشـش انسـان بـه آنهـا
 11میشود ،امور معنوی نیز با زینت مخصوص خود ،مایه کشش آدمی به سوی آنها میشود؛ بـرای
نمونه ،خداوند از محبوبیت و تزیین ایمان در دلهای مؤمنان و تنفرشان از کفر و فسوق و عصیان

ُْ
ُ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ
َ
ويک ُم الکف َور َو الف ُسووق َو
وبکم و كرف ِإل
قل ِ
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َ ُ ْ
َ َ َ
َ َّ َّ
يمان َو ز َّين ُه
لکن الل َه َح َّب َب ِإل ْيک ُم اْل
خبر داده« :و ِ
ْال ِع ْصيان» (حجرات ،آیه .)7ایمانی ارزشمند است که محبوب و آراسته باشـد؛ ولـی پرسـش ایـن

است که چگونه ایمان ،محبوب و زینت داده شده است؟ به نظر برخی ،مقصـود ،آراسـته شـدن

ایمان به زیباییهایی است که برانگیزنده دلهای آنان به ایمان باشد؛ بهگونهایکه دلبسته آن شـده
و از هر چیزی که مانع این دلبستگی باشد ،رویگردان میشوند (طباطبایی ،ج ،11ص .)313بعضی
گفتهاند ،مقصود این است که ایمان را به وسیله بیان پاداش و ستایش مؤمنان ،محبوب قـرار داد و
در دلهاي شما آراست و کفر را با بیان کیفـر و نکـوهش کـافر ،در نظـر شـما ناپسـند جلـوه داد
(طبرسی ،1015 ،ج ،3ص .)222برخی نیز گفتهاند که این تعبیرات ،اشاره لطیفـی اسـت بـه قـانون
«لطف»؛ آن هم «لطف تکوینی» .وقتی شـخص حکـیم کـاری را میخواهـد تحقـق بخشـد،
زمینههای آن را از هر نظر فراهم میسازد .این اصل ،در مورد هدایت انسانها نیز کـامال صـادق
است (همـان ،ص221؛ مکـارم شـیرازی و همکـاران ،1370 ،ج ،22ص .)153در روایتـی نـاظر بـه آیـه
یادشده ،گفته شده که حقیقت دین ،حب است (کلینی ،1047 ،ج ،1ص .)14این روایت ،احتمـاال
اشاره به گرایش و عشق فطری انسان به توحید باشد.
بههرحال ،باورهای دینی و امور معنوی را باید به سبکی ترویج کرد که محبـوب و زیبـا باشـد تـا
جذابیت آنها زمینه دلپذیر بودنشان را فراهم نماید .سخنی اثرگذار خواهد بود که افزون بر زیبایی
محتوا ،با الفاظی زیبا بیان شود .سخنی زیباست که محترمانه و با نرمی و همراه با احساسـات و
عواطف باشد؛ سخنی که به تعبیر قرآن کریم« :قول معروف» (گفتار شایسته) (نسـاء ،آیـه5،1و،)3
«قول کریم» (گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه) (اسراء ،آیـه« ،)23قـول میسـور» (گفتـار نـرم و
َ
آمیخته با لطف) (اسراء ،آیـه )21و «قول ل ِّین» (سخن نرم) (طـه ،آیـه )00باشـد .خـدای متعـال بـه
حضرت موسی و هارون

توصیه کرد برای اینکه فرعون تحت تأثیر قرارگیرد ،با زبان نـرم بـا او

َ َ
َُ
َ ً ً
سخن بگویید « :قوال َل ُه ق ْوال َل ِّينا َل َع َّل ُه َي َتذ َّك ُر أ ْو َي ْخشى» (طه ،آیه.)00

با توجه به جهانبینی الهی که همه زیباییها جلوههایی از اسمای جمال و جـالل الهـی هسـتند،
ّ
مبلغ دینی اگر بخواهد سخنش نافذ باشد ،الزم است هماهنگ با نظام احسن الهی ،روشی نیکو
و زیبا را برگزیند .قرآن کریم ،دعوتکننده به سوی خدا را خوشگفتارترین افراد معرفی کرده است

َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ً
ووال
که افزون بر آن ،عمل صالح انجام میدهد و میگوید :من از مسلمانانم؛ «و مون أحسون ق
َ َّ
ً
َ ْ
َّ ْ َ َ َّ َ َ َ
َ
مين» (فصلت ،آیـه .)33بر پایه روایتی ،همه
صالحا َو قال ِإَن ِمن ال ُم ْس ِل
ِممن دعا ِإلى الل ِه و ع ِم
ِ
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انبیا صدای زیبا داشتهاند (کلینی ،1047 ،ج ،2ص .)015نـه تنهـا «داعیـان للـی اللـه» موظـف بـه

فرهنگی ـ اجتماعی را بر عهده دارند ،توصیه شـده کارشـان را بـهزیبایی انجـام دهنـد .از پیـامبر
اکرم

نقل شده است« :هرچیزی زیوری دارد و زیور قرآن ،صدای نیکوست» (همـان) .امـام

سجاد

به قدری قرآن را زیبا قرائت میکرد که برخی رهگذران وقتی صـدای او را میشـنیدند،

انسان دور از خدا را جذب کند و چه
بیهوش میشدند (همان) .ممکن است قرائت زیبای قرآنِ ،

بسا مؤذن خوشصدایی ،سبب برانگیختن احساسات و تحول معنوی شود و بـرعکس چـه بسـا
صدای ناهنجار و ناخوشی که سبب رمیدن افراد از دین و معنویت شود .به قول سعدی:
ناخوشآوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند .صاحبدلی بر او بگذشـت ،گفـت :تـو را مشـاهره

1

زحمت خود چندان چرا همی دهی؟ گفت :از بهر خدا
چندست؟ گفت :هی  .گفت :پس ،این
ِ

میخوانم .گفت :از بهر خدا مخوان .گر تو قرآن بـر ایـن نمـد خـوانی ،ببـری رونـق مسـلمانی
(سعدی1181 ،ش ،ص.)111
 .3بیان رسا

از واژههای ُپرکاربرد در قرآن ،واژه «بالغ» و مشتقات آن است .معنای اصلی این واژه ،رسیدن بـه
مطلــوب و مقصــد اســت (ابنفــار  ،1333 ،ج ،1ص341؛ ابنمنظــور ،1010 ،ج ،1ص .)013وظیفــه
َّ
اصلی انبیا ،این بوده که به روشی رسا و روشن ،پیامهای الهی را برسانندَ َ « :ه ْ َع َلوى ُّ
الر ُسو ِ ِإال
ُ
ْال َبالغ ْال ُم ِب ُين» (نحل ،آیه35؛ نیز ر ::.مائده ،آیه .)33همچنین ،از ویژگیهای قـرآن ،رسـا بـودن آن
َْ
َّ
برای همه مردم است« :هذا َبالغ ِللن ِاس َو ِل ُينذ ُروا ِب ِه» (ابراهیم ،آیه .)52پیامبر اسـالم نیـز موظـف
َُْ
ً
َ ً
ُ ْ َ
شد با سخنی رسا و نافذ در دلها ،پیام الهی را برساندَ « :و ق ل ُه ْم أَف ِس ِه ْم ق ْوال َبليغا» (نساء،
آیه.)03
 .1اجرت ،مواجب ،ماهیانه (لغتنامه دهخدا ،ج ،13ص.)24320

راهکارهای تقویت باورهای دینی در جامعه از منظر قرآن

انتخاب سباهایی زیبا برای اثرگذاری بر مخاطب هستند ،بلکه کسانی کـه حتـی امـور جزئـی

هنگامی که خدا به حضرت موسی

مقام نبوت و رسالت را اعطا کرد ،آن حضرت زبان گویا و

َ
ْ َ
ْ ً
قابل فهم از خدا درخواست کردَ « :و ْاح ُل ْ ُعق َدٌ ِم ْن ِلساَ * َيفق ُهوا ق ْول (طـه ،آیـه27ــ)21؛ و

گره از زبانم بگشای تا سخنان مرا بفهمند ».خداوند نیز خواسته او را اجابت کرد (طه ،آیه.)30

 14کسانی که میخواهند در مسند مسئولیتهای فرهنگی و اجتماعی قرار گیرند ،الزم است شراید
ّ
متناسب با آن را داشته باشند .مبلغ ،امام جماعت و جمعه و هرکسی که سروکارش بـا جمعـی از
مردم است ،الزم است افزون بر شراید عمومی ،خطیب و سخنور باشد تا از این طریق ،بر افـراد
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اثرگذار باشد .از شراید امام جمعه ،بلیغ بودن است (خمینی ،1373 ،ص .)115کسانی کـه لکنـت
ّ
زبان دارند یا توان سادهسازی مطالب را ندارند ،بیش از آنکه مبلغ و رساننده بـه مقصـود باشـند،
باعث تنفر و دفع افراد هستند .جاذبههای ظاهری ،بهویژه صدای مناسب ،بسیار تأثیرگذار است.
بنابراین ،اشخاصی که خطیب نبوده و بیان رسا ندارند و از رساندن پیام و مقصود خود ناتوانانـد،
نباید در این مسئولیت اجتماعی و مشابه آن قرار گیرند؛ زیرا بیش از آنکه مفید باشند ،زیانبخش
خواهند بود.
 .1آسانگیری

ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
الس ْم َحة» (طریحی ،ج،2
الر ْهبَانيَّة الشَّ اقَّة َا لَك ْن ِبال َْحنيفيَّة َّ
نقل شدهَ « :ما بُع ْث ُت ب َّ

از پیامبر اکرم
صَ .)370رهبانیت ،به معنای زیادهروی و افراط در تعبد و سختکیشـی اسـت (راغـب اصـفهانی،
 ،1012ص .)307واژه «سمحه» ،از تسامح به معنای بزرگمنشی ،بخشندگی و آسـانگیری اسـت
(ابنمنظور ،ج ،2ص .)012بنابراین ،مقصود حضرت این است که «من بر دینی کـه در آن افـراط و
سختگیری باشد ،مبعوث نشدم؛ بلکه بر دینی که در آن اعتـدال ،بخشـندگی و تسـاهل اسـت،

مبعوث شدم».
ّ
بنای شار در تشریع تکالیف ،بر سختگیری و در تنگنا قرار دادن مکلفان نبـوده اسـتَ « :و موا

ِّ
َ َ َ ََْ ُْ
الد ِين ِم ْن َح َرج (حج ،آیه)71؛ و در دین (اسالم) ،کار سنگین و سـختی بـر شـما
جع عليکم ِ
تیمم به جای وضو و غسل ،فرموده است« :ما ُي ُ
قرار نداد ».در آیه دیگر ،در بیان فلسفه تشریع ّ
ريد

َّالل ُه ِل َي ْج َع َ َع َل ْي ُک ْم ِم ْن َح َرج (مائده ،آیه)0؛ خداوند نمـیخواهـد شـما را در تنگنـا و سـختی قـرار
دهد ».افزون بر اینها ،در آیات ُپرشماری تصریح شده که تشریع تکالیف الهی ،متناسب با تـوان

َ ِّ ُ َّ َ ْ ً َّ
انسانها بوده است« :ال ُيکلف الل ُه َفسا ِإال ُو ْس َعها» (بقره ،آیه210؛ نیز :بقره ،آیه233؛ انعام ،آیـه152؛

اعراف ،آیه02؛ مؤمنون ،آیه02؛ طالق ،آیه.)7

برای مثال ،اگر تکلیفی سبب اذیت مکلف شود ،در این صورت ،خدا آسـان گرفتـه و از مکلـف
خواسته به اندازه توانش انجام دهد (نساء ،آیه142؛ بقره ،آیه )130و یا اگر مکلف در شراید اضـطرار
قرار گرفت ،حکم ّاولیه برداشته میشود؛ مثال برخی محرمات مانند خورن خون یا مـردار ،بـرای
حفظ جان ،حالل میشود (بقره ،آیه173؛ مائده ،آیه3؛ انعام ،آیه113و105؛ نحل ،آیه .)115همچنین ،اگر
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کسی بیمار بود ،برخی تکالیف که از توان معمول مخاطبان خارج است ،مانند جهاد (توبه ،آیه31؛

نور ،آیه )01و روزه (بقره ،آیه113و )110برداشته میشـود .ایـن حجـم از آیـات در موضـع تخفیـف

برخوردهای منطقی و انعطافپذیری در احکام فرعی ،سبب جـذب افـراد و پـذیرش قلبـی آنهـا
میشود .یا عالم دینی برجسته ،یا عارف وارسته و بهطورکلی ،هر فردی که از درجات عـالی
معرفت دینی و دینمداری برخوردار است ،نباید از فرزنـدان خـود و نوجوانـان و جوانـان ،توقـع
دینداری و انجام مناسا دینی همانند خود را داشته باشند .باید به ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه
ظرفیت افراد ،مختلف است .از یا نوجوان و جوان ،انتظـاری بـیش از انجـام واجبـات و تـر:
محرمات نباید داشت .آیا علت دینگریزی برخی نوجوانان و جوانـان در خانوادههـای مـذهبی،
ســختگیریهــای بیجــا و انتظــارات بــیمــورد از آنهــا نیســت؟ امیــر مؤمنــان
ار النّوافاال بااالفرا
«إذا أضا ّ

مــیفرمایــد:

فارفضااوها (عبــده ،ج ،3ص ،273حکمــت)221؛ هرگــاه انجــام

مستحبات به واجبات آسیب میرساند (سبب انجام ندادن واجبات به صورت درست میشود)،

مستحبات را تر :کنید».
 .2معرفتافزایی

از آنجا که دین اسالم دارای اصول ،فرو و آموزههای اخالقی است و بـه همـه مسـائل هسـتی و
ّ
وظایف مکلفان نظر دارد ،هر مکلفی ابتدا الزم است در حد توان خود ،آنها را بشناسد .معرفـت
خدا ،بر هرچیزی تقدم دارد؛ زیرا سایر اصول و فرو  ،مترتـب بـر خداشناسـی و توحیـد اسـت.
ين مع ِر َفته ا كَما مع ِر َف ِت ِه اَلتص ِد ِ
َّ ْ ُ
يق ِبه َا كَ َماا ُ
ازاینرو ،امیر مؤمنان فرموده استَ « :أ َّا ُ ا َِّلد ِ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ْ
ِ
يق ِب ِه تَو ِحيده ا كَما تَو ِح ِ
ال ِ
اَلتَّص ِد ِ
اه»
ال ُص ل َُه َا كَ َما ُ ا ْ َِْل ْخا َ
يد ِه ا ْ َِْل ْخ َ
َلصا َفا َع ْن ُ
صل ُ
اا ا ِّ
ْ ُ ُ َ َ ُ ْ
ْ
َاه نَ ْف ُ

(ابنابیالحدید ،ج ،1ص.)72
واجب دینی ،شناخت خداست؛ چون تقلید در امر مهمی مانند خداشناسـی ،نارواسـت؛
ّاولین
ِ

راهکارهای تقویت باورهای دینی در جامعه از منظر قرآن

احکام و آسانگیری بر مکلفان ،این در را به مربیان ،پدران ،مادران و نیز متولیان امـور دینـی و
ّ
ّ
مبلغان میدهد که در بیان احکام و اجرای آنهـا ،شـراید افـراد را مـدنظر داشـته باشـند .مسـلما

اما معرفت ،مراتبی دارد؛ مثال همین اندازه که کسی بداند جهـان هسـتی و پدیـدهها آفریـدگاری
کمال معرفت ،این اسـت کـه بدانـد
دارند ،اجماال معرفتی دارد؛ ولی
ِ
معرفت وی ،ناقص استِ .

خالق هستی ،واجبالوجود و فراتر از ممکنات و دارای اوصاف و کماالت نامتناهی است (همان،

 11ص .)73وقتی آدمی به این مرحله برسد ،معرفت او ،به تصدیق تبدیل میشود؛ زیرا خـدا را یافتـه
است؛ منتها تصدیق وی نیز ناقص است و کمال تصدیق ،توحید و کمال توحید ،اخالص است؛
یعنی در تمام کارهایش ،باید فقد خدا را مدنظر داشته باشد و وجود خود را از غیرخـدا خـالص
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کند و کمال اخالص نیز نفی صفات است؛ بدین معنا که بـین ذات خـدا و صـفاتش ،دوگـانگی
قائل نباشد .از این بیان حضرت ،برداشت میشود کـه دینشناسـی ،مراتبـی دارد و بـه یـا بـاره
نمیتوان تمام مراتب را به کسی آموخت .معرفت و شـناخت هـر مرتبـهای ،زمینهسـاز شـناخت
مرتبه بعدی است.
دینداری بدون معرفت و بصیرت ،پایههایی لرزان و سست دارد و هرآن ،ممکن است با شبهاتی
در معرض آسیب و زوال قرار گیرد .دعوت دینی ،همانطورکه سیره پیـامبر اکـرم

بـوده ،بایـد

َّ
َ ْ ُ َ َّ
ُ ْ
صيرٌ َأ ََوا َو َ
الله َعلى َب َ
ون ات َب َعنو (یوسـف،
م
هذ ِف َسبيل أدعوا ِإلى
ٍ
ِ
مبتنی بر بصیرت باشد« :ق ِ
ِ

آیه)141؛ بگو :این ،راه من است .من و پیروانم با بصیرت کامل ،همه مردم را به سوی خدا دعوت
میکنیم».
ّ
مبلغان دینی ،همانند پیامبر

موظفاند تبلیغ دین را از روی بصیرت انجام دهند .روشن است

که برای همگان مقدور نیست تا شخصا به تمام معارف دینی شناخت و بصیرت پیـدا کننـد .بـه
همین جهت ،قرآن کریم توصیه کرده از میان گروههای اجتماعی ،افرادی بـرای شـناخت عمیـق
دین ،به مراکز آموزش دینی کوچ کنند تا در دین و معارف و احکام اسالم آگاهی یابند و به هنگام
بازگشت به سوی قوم خـود ،آنهـا را بـیم دهنـد؛ شـاید از مخالفـت فرمـان پروردگـار بترسـند و
َ
ْ ُ ِّ ْ َ
ُْ ْ
َ
َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َّ ً َ َ ْ َ َ َ
طاٌفو
خودداری کنند« :و ما كان المؤ ِمنون ِلين ِفروا كا لو ال َفور ِمون كو ِ رقو ٍ ِمونهم ِ
ِّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ
َ َ َ َّ ُ
وذ ُر َ
ون» (توبـه ،آیـه .)122بـه گفتـه
ين و ِلين ِذروا قومهم ِإذا رجعوا ِإلي ِهم لعلهم يح
ِليتفقهوا ِ الد ِ

برخی مفسران ،این آیه زمانی نازل شد که بیشتر مسلمانان عالقه داشتند در جنگها شرکت کنند.
این آیه ،عدهای را تشویق به ماندن در مدینه کرد تا مسائل دینی را بیاموزند و به دیگران تعلیم دهند
(طوسی ،ج ،5ص221؛ طبرسی ،ج ،5ص .)100از رسول خدا

نقل شده که برای هرچیزی ستونی

است و ستون دین ،آگاهی است (مجلسی ،1043 ،ج ،1ص.)210

یکی از ابزارهای کسب معرفت ،پرسش است .از ویژگیهـای انسـان ،پرسشـگری اسـت؛ زیـرا
انسانّ ،
حس حقیقتجویی دارد و پیوسته در پی افزایش معلومات خویش است .به توصیه قرآن،
کسانی که نمیدانند ،از اهل دانش و آگاهی بپرسـند و بـدان وسـیله ،شـا و جهـل خـویش را

َ
َ َ ِّ
ُ ُ َ
الت َعلمون» (نحل ،آیه.)11
برطرف کنند؛ « اسئلوا اه الذكر ِان كنتم
ِ

ّ
حـس پرسشـگری
در اسالم ،هی محدودیتی برای پرسشهایی که برای کشف حقیقت و اقنـا
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باشد ،وجود ندارد .بسیاری از حقایق دینی که در دستر ما قـرار گرفتـه ،حاصـل پرسـشهایی
نمونه ،پرسش از زمان وقو قیامت (اعراف ،آیه187؛ احزاب ،آیه31؛ نازعات ،آیه ،)11پرسش از حکم
شراب و قمار (بقره ،آیه ،)111جنگ در ماههای حرام (بقره ،آیه ،)117عـادت ماهانـه زنـان و حکـم
همبستری در این ایام (بقره ،آیه ،)111مالکیت انفال (انفال ،آیه )1و خوردنیهای حالل (مائده ،آیه،)1
چگونگی رفتار با یتیمان (بقره ،آیه )113و انفاق در راه خدا (بقره ،آیه112و.)111
پارهای از پرسشهای قرآنی ،مربوط به مسائل تاریخی اسـت؛ ماننـد پرسـش در بـاره ذوالقـرنین
(کهف ،آیه )81و پرسش از تاریخ بنیاسرائیل (بقره ،آیه111؛ اعراف ،آیه .)131قرآن توصـیه کـرده اگـر
فردی از مشرکان به قصد بررسی و شنیدن کالم خدا به شما پناه آورد ،به او پناه دهید .سپس ،او را
َ
ّ
َ ْ ْ
َ ْ َ َ َ
جارك
به محل امنش برسانید؛ چراکه آنها گروهی ناآگاه هسـتندَ « :و ِإ ْن أ َحد ِمن ال ُمشوركين اسوت
ِ
ََ

ُ َ ْ

ْ َ

َ َّ

َ

َ
ووم ال َي ْع َل ُم َ
ْ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ َّ ْ ُ َ َ ُ
وك بوَْ ُه ْم ق ْ
وون» (توبـه ،آیـه .)3در
ْ ِجرف حتى يسمع كالم الل ِه ثم أب ِلغوه مْمنوه ِ
ذل ِ

سختترین شراید نیز نباید از معرفتافزایی و دینشناسی غفلت کرد .امیر مؤمنان

در بحبوبه

جنگ ،پرسشگری را برای کشف حقیقت ،محترم شمرد و به آن پاسخ داد (صدوق ،معانی األخبـار،

ص2؛ نهج البالغه ،خطبه .)131
نتیجه

دین ،مجموعهای از اعتقادات ،احکام و اخالق است .همه انبیا ،دارای یا دین به نـام «اسـالم»
بودهاند که دارای دو بخش «باورها» و «احکام عملی» است .برای تقویت باورهای دینی ،اصول
و راهکارهای ویژهای وجود دارد .برای اینکه بتوانیم باورهـای جوانـان و نوجوانـان و سـایر مـردم
عزیزمان را تقویت کنیم ،باید به روشهایی که از قرآن کریم استفاده میشود ،تمسـا بجـوییم؛
برای مثال ،با جوانان به روش نیکو و نرم سخن بگـوییم؛ نـه بـا خشـونت و درشـتی ،و یـا اینکـه

راهکارهای تقویت باورهای دینی در جامعه از منظر قرآن

است که از پیامبران در حوزههای مختلف عقیدتی ،اخالق و فقهی صورت گرفتـه اسـت؛ بـرای

زیباییهای دین اسالم را برای آنها تبیین کنیم؛ زیرا همانطورکه زینتهای ظاهری ،سبب کشش
انسان به آنها میشود ،امور معنوی نیز با زینت مخصـوص خـود ،سـبب تمایـل بـه سـوی آنهـا
میشود .همچنین ،باید راهکارهایی که با فطرت کمـالجویی و خداشناسـی هماهنـگ اسـت،
کـه در جهـت بیدارسـازی فطـرت

 18انتخاب شود؛ برای نمونه ،میتوان از احتجاجات ابراهیم
خداشناسی بوده ،الگو گرفت و برای رسیدن به اهداف تبلیغی ،از بیان رسا و روشن استفاده کرد و
متناسب با شراید مکلف و البته در چارچوب دستورات دینی ،انعطافپذیری الزم را داشت .الزم
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است دعوت دینی ،همراه با معرفتافزایی باشد؛ زیرا دینداری بدون معرفت و بصیرت ،پایههای
آن لرزان و هر آن ،ممکن است با شبهاتی در معرض آسیب قرار گیرد .در همین راستا ،الزم است
که از پرسشگری افراد حقیقتجو ،بهویژه جوانان استقبال کرد و همانگونهکه قرآن توصیه کـرده،
حتی اگر فرد مشرکی قصد تحقیق در مسائل دینی را داشت ،باید در امنیت کامـل شـراید الزم را
برای او فراهم نماییم.
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