مجلس یازدهم :راهکارهای تقویت باورهای دینی
حجتاالسالم والمسلمین محمد سبحانینیا

*

اشاره

افکار ،باورها و اعتقادها ،افعال و رفتار انسان را میسازد و خاسـتگاه و ریشـه انگیزههـای آدمـی،
همان نگرشها و اندیشههای اوست؛ به تعبیـر دیگـر ،رفتـار هـر کسـی بـا جهـانبینی او ارتبـاط
مستقیم و تنگاتنگ دارد .کسی که بهظاهر به خدا و معاد ایمان دارد ،ولـی هنجارشـکنی میکنـد،
در حقیقت ،باوری به آخرت و پاسخگویی بعد از مرگ ندارد .بیجهت نیسـت کـه سسـتکردن
باورهای دینی ،در دستور کار نظام استکباری قرار گرفته است .آنها میدانند آنچه میتوانـد انسـان
را از آسیبهای اجتماعی و آلودگی به گناهان مصون دارد ،باورهای دینی است .بـه گفتـه معـاون
امور استانهای سازمان صدا و سیما ،هماینک بیش از  641شـبکه مـاهوارهای تلویزیـونی علیـه
اعتقادات و ایمان جامعه ما برنامه تولید و پخش میکنند؛ اما در دهه هفتاد ،تنها دو شبکه منافقین
و ســلطنتطلب وجــود داشــت 1.ایــن شــبکهها ،در راســتای تبلیــغ مــذاهب خرافــی مثــ :
شیطانپرستی ،القای شخصیبودن دین و ایجاد شـک و تردیـد حتـی در مسـلمات دیـن اسـالم
فعالیت میکنند .برای رویارویی با تهاجم فرهنگی ناشی از استفاده از فضـای سـایبری ،چـارهای
جز تقویت باورهای دینی در بین جوانان نیست.
این نوشتار ،میکوشد راهکارهای تیکیم اعتقادات و باورهای دینی را با بهرهگیری از قرآن مجیـد
و روایات معصومان شناسایی نماید.
 .1بهرهمندی از علوم و معارف دینی

ایمان عملی ،ثمره ایمان نظری و میوه شـناخت و آگـاهی از حقیقـت اسـت .ایمـان و عقیـده ،از
* عضو هینت علمی دانشگاه کاشان.
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شناخت و آگاهی سرچشمه میگیرد .تمامی فقهای شیعه معتقدند که تقلید در اصول دین ،جـایز
نیست و انسان باید با فکر و تیقیق و دلی  ،این اصول را بپذیرد و به آنها یقین پیدا کنـد .بنـابراین،
هر شیعه باید اعتقادات خود را مستدل سازد و مطالعه و تیقیق در مسـائ دیـن ،بـهویژه مسـائ
اعتقادی را جزء برنامههای روزانه خویش قرار دهد و روزبهروز بر عمق و گستره اطالعـات دینـی
خود بیفزاید ،تا بتواند ساحت اعتقاداتش را از آسیبهای فکری حفـظ نمایـد .پیـامبر اسـالم
ُ

ُ

ُ

ُ

َّ

يه أمرِّ ِد ِین ِِّه؛ 1وای بر هـر مسـلمانی کـه
ل ِفی كلِّ ُج ُِّمعةِّ یوماِّ یتفق ُِّه ِف ِِّ
فرمود« :أفِّ ِلكلِّ ُمس ِلمِّ الِّ یجع ِّ
در هر هفتهای ،روزی را برای تفقه در دین قرار ندهـد ».امـام علـی

نیـز مـیفرمایـد« :وِّ قاو ِهِّ

ين وِّ نور ُِّه ِبال ِحكم ِِّة؛ 2دل خود را با یقین میکم و با حکمت نورانی نما».
ِبالي ِق ِ ِّ

هرچه شناخت آدمـی دقیـقتر و عمیـقتر باشـد ،ایمـان و عقیـدهاش از قـوت و ژرفـای بیشـتری
برخوردار خواهد بود .زندگی در عصر اطالعات و سهولت فوقالعاده نشر افکار ،مقتضـیاتی دارد
که گریزی از آنها نیست؛ از جمله اینکه نوجوان امروزی از طریق گوشی همـراه خـود ،بـه شـبکه
اجتماعی متص است و لیظهبهلیظه در معر

بمباران اعتقادی قرار دارد .شبهه ،بسان بیماری

واگیردار است که اگر درست و سری درمان نشود ،ممکن است هم فرد مبتال را گرفتار کند و هـم
به دیگران سرایت نماید و آنان را نیز بیمار سـازد .در ایـن راسـتا ،جوانـان و خانوادههـا مسـنولیت
دارند .امام علی
ُ

ُ
ب وِّ
يان ،حصِّنوا اعراضكمِّ ِبااالد ِ ِّ
خطاب به جوانان فرموده است« :یا معشرِّ ال ِفت ِ

دیناكمِّ ِبال ِعل ِ ِّم؛ 3ای جوانان! آبرو یتان را با ادب ،و دینتان را با دانش حفظ کنید».

والدین و مربیان و مراکز فرهنگی و رهبران دینی نیز باید پاسخگویی عالمانه به سؤاالت و شـبهات
دینی جوانان را وظیفه فوری خود بداننـد و آن را جهـاد فرهنگـی قلمـداد نماینـد .امـام علـی
ُ

میفرماید« :ع ِل ُموا ِصبيانكمِّ ِمنِّ ِعل ِمنا ما ینف ُع ُه ُِّم الل ُِّه ِب ِِّه الِّ تغ ِلبِّ عل ِيه ُِّم ال ُمر ِجئ ِّة ِبرأیهاا؛ 4به کودکـان
خود از دانش ما چیزی بیاموزید که خداوند به واسطه آن ،سودشان بخشد و [فرقه] مرجنه بـا آرای

خود بر آنان چیره نشـوند ».متأسـفانه ،امـروزه بعضـی از والـدین در ایـن امـر جـدیت بـه خـرج
نمیدهند و همانطورکه برای اموری مانند فراگیری زبان انگلیسـی ،تهیـه وسـائ کمکآموزشـی
 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،9ص .918
 .2صبیی صال  ،نهج البالغه ،نامه .49
 .3یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،ج  ،6ص .690
ّ .4
حر عاملی ،وسالل الشیعه ،ج  ،94ص .911
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نظیر کامپیوتر و تبلت مبالغ فراوانی هزینه میکنند ،به عمقبخشـیدن بـه باورهـای دینـی فرزنـدان
خود ،همت نمیگمارند.

َ
َ
باور به کالم نورانی پروردگار که میفرماید« :أ َلمْ َیع َلمْ ِبأ َّ ْن َّالل َْه َی َـری؛ 1آیـا نمیدانـد کـه خداونـد

[اعمال و افکار او را] میبیند» ،موجب عدم ارتکاب گناه و رعایت حدود الهی میگردد .ایـن آیـه
شریفه ،با عبارت کوتاه ،این حقیقت بزرگ را تبیین میکند که دنیا به دوربین مداربسته حق تجهیز
شده است و باید همیشه به یاد داشته باشیم که لیظهلیظه زندگیمان در معر

دید الهـی قـرار

داریم .در نتیجه ،بایسته است که مراقبت بیشتری از خود داشته باشیم.
 .2عمل به دستورهای الهی

افزایش و ارتقای بینش و باورهای دینی ،در گرو عم به دستورهای خداوند اسـت .امـام بـاقر
َّ

َّ

میفرماید« :منِّ ع ِملِّ ِبما یعل ُِّم علم ُِّه الل ُِّه ما لمِّ یعلمِّ؛ 2کسـی کـه بـه علـم و دانـاییاش عمـ کنـد،
خداوند آنچه را نمیداند به او میآموزد ».در اینجا به بعضی از راهکارهای عملی کـه بـه تقویـت
باورها میانجامد ،اشاره میکنیم.
الف .رهایی از وابستگیها

عق و دل ،دو بخش اصلی در وجود آدمی است و هریک رسالتی مخصـوص بـه خـود دارد .در
این میان ،دل ،مرکز فرماندهی وجود انسان است و نقش کلیدی در رشد و کمال او ایفا مینماید.
ا
علم ،عق را روشن میکند؛ اما دل را روشنی نمیبخشد .اساسا کار دل ،پس از فعالیـت ذهـن و
تیصی علم شروع میشود؛ به بیان دیگر ،آدمی بعد از نی به دانش عقلی ،تصـمیم میگیـرد بـه
علم خود باور پیدا کند و البته هنگامی میتوانـد چنـین تصـمیمی بگیـرد کـه دلـش در اختیـار او
باشد؛ اما متأسفانه ،بعضی دل خود را به دنیا ،لذتهای نفسانی و هواهـای شـیطانی بسـتهانـد و
َ َ
َ َ
كـان ل ُْ
ـه
ْ
ذل ْ ل ِذكری ِل َمنْ
کالم حق در آنان اثری ندارد؛ چنانکه خدای متعال میفرمایدِ « :انْ فی ِ
َ
قل ْ؛ 3در این (هالک پیشینیان) ،یادآوری است برای آن کس که دارای دل باشـد ».بنـا بـر آیـات
ا
قرآن و روایات ،چه بسا انسان عقال به مرحله یقین به خداوند میرسـد ،امـا دل او بـه حـق کـافر
 .1سوره علق ،آیه .93
 .2مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،14ص .981
 .3سوره ق ،آیه .41
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َ َ

َ ُ

است .قرآن مجید در مورد فرعون و فرعونیان میفرمایدْ َ « :و َج َح ُدوا ِبُا َ ْو اس َتیقنتُا أنف ُس ُُمْ؛ 1بـا
وجود اینکه به آیات الهی یقین داشتند ،به آن کفر میورزیدند».
از این آیه استفاده میشود که درک عقلی و علم برهانی تنها ،در حاالت قلب تأثیری نـدارد؛ بلکـه
الزم است این علوم ،با قلب انسان پیوند خورده ،در عمق جـان او جـای گیـرد و از مرتبـه عقـ و
نفس تجاوز کند و به مرتبه قلب که می نور ایمان است ،برسد و البته راه تیصی چنین چیـزی،
رهایی از تعلقات مادی است .اموری چون خواهشها و امیال نفسانی ،تـأثیر عوامـ شـناختی را
خنثا میکنند و سبب میشوند انسان به بینشهای خو یش عم نکند .امـام علـی میفرمایـد:
ُُ
ُ
احيحةِّ وِّ یسام ُ ِّع ِباأذنِّ غي ِِّ
ار
ار ِبعاينِّ غي ِِّ
«وِّ منِّ ع ِشقِّ شيئاِّ أعشی بصر ُِّه وِّ أمر ِّ قلب ُِّه ف ُهاوِّ ینَ ُِّ
ار ص ِ
س ِميعةِّ؛ 2هر آن کس که به چیزی عشق ورزد ،آن عشق ،چشم او را کور ،و قلبش را بیمار میکند.
چنین فردی ،با چشم ناسالم مینگرد و با گوش ناشنوا میشنود».
کفر ،با وجود یقین به حق

در زمان پیامبر اکرم عدهای از مسیییان که در منطقهای به نام «نجران» زندگی میکردند،
برای بیث و مناظره با رسول خدا به مدینه آمدند .آنان با وجود آنکه در بیث مغلوب
گردیدند ،حاضر به پذیرش اسالم نشدند .ازاینرو ،پیامبر اکرم آنان را به مباهله دعوت
کردند 3.در روز موعود با دیدن چهرههای نورانی همراه پیامبر همچون حضرت فاطمه و
حسنین  ،از مباهله خودداری کردند .شگفت آنکه با وجود آشکارشدن حقانیت پیامبر ،
باز هم حاضر نشدند اسالم اختیار کنند و گفتند جزیه میدهیم! پیامبر اکرم علت خودداری
4
آنان از پذیرش حق را ،تمای به صلیب و عادت به خوردن شراب و گوشت خوک معرفی کردند.
ب .ترک گناه

بذر معار و باورهای دینی ،در جایی بهخوبی رشد و نمو میکند کـه خـالی از هرگونـه ناپـاکی
باشد .گناه و آلودگی قلبی ،همچون بیماری خوره به جان انسان میافتد و روح ایمان را میخـورد
و از بین میبرد و کار به آنجا میرسد که سر از تکذیب آیات الهـی در مـیآورد و از آن هـم فراتـر
میرود و او را به استهزا و سخریه پیامبران و آیات الهی وا میدارد و به مرحلهای میرسد که دیگـر
 .1سوره نم  ،آیه .93
 .2صبیی صال  ،نهج البالغه ،خطبه .901
 .3سوره آلعمران ،آیه .89
 .4مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،44ص .686
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هیچ اندرز و انذاری در او مؤثر نیست و جز تازیانه عذاب دردناک الهـی ،راهـی بـاقی نمیمانـد!
ُ
َ
عاق َب ْ
ـة
قرآن مجید گناه و لغزش را ،نتیجه انیرا در عم و عقیده دانسته ،میفرمایـد« :ثمْ َ ْ
كـان ِ
َ َ
َ َ
َ
ذین َأسا ُ وا ّ
َ
ئون؛ 1سپس ،انجام کسانی کـه اعمـال
ُز َ ْ
السوأی أن كذبوا ِب ِ ْ
ال ْ
آیات الل ِْه وكانوا ِبُا یست ِ
بد مرتکب شدند ،به جایی رسید کـه آیـات خـدا را تکـذیب کردنـد و آن را بـه سـخره گرفتنـد!»
حضرت زینب در خطبه معروفش که در شام در مقاب یزید بیان فرمود ،با استناد به آیه فوق به
او گوشزد کرد:
«اگر تو امروز با این اشعار کفرآمیز ،اسالم و ایمان را انکار میکنـی و بـه نیاکـان مشـرکت کـه در
جنگ بدر به دست مسلمانان کشته شدند ،میگویی :ای کاش بودید و انتقامگیری مرا از خانـدان
بنیهاشم میدیدید ،جای تعجب نیست؛ این ،همان چیزی اسـت کـه خـدا فرمـوده :مجرمـان،
سرانجام آیات ما را تکذیب میکنند».

2

ج .محبت به اهلبیت

راه دیگر برای تقویت باورهای دینی و مذهبی ،میبت و عشق است .هـر انـدازه عشـق و میبـت
همراه با شناخت و معرفت انسان به باورهای مذهبی ،بیشتر باشد ،باور معنوی او قـویتر خواهـد
بود .روزی رسـول خـدا

بـه اصـیاب خـود فرمـود :کـدامیک از دسـتاویزهای ایمـان بـرای

چنگزدن میکمتر است؟ عر

کردند :خدا و رسولش آگاهترند .نماز ،زکـات ،روزه و حـج ،از

ٌ
ُ
ُ
ال وِّ
جمله پاسخهایی بود که برخی اصیاب مطرح کردند .آن حضرت فرمودِ « :لكلِّ ما قل ُاتمِّ فض ِّ
َّ
َّ
َّ
ُ
اه وِّ َّالتباری ِمانِّ
ااء الل ِِّ
ض ِفی الل ِِّه وِّ تو ِالی أو ِلي ِ ِّ
حبِّ ِفی الل ِِّه وِّ ال ُبغ ِّ
ان ال ُ ِّ
ق ُعری ِاْلیم ِ ِّ
ليسِّ ِب ِِّه وِّ ل ِكنِّ أوث ُ ِّ
َّ
اء الل ِِّه؛ 3برای همه آنچه گفتید ،ارزش ویژهای است؛ ولی مطمننترین دستاویز ایمـان ،حـب
أعد ِ ِّ

در راه خدا و بغض در راه خدا و دوستداشتن اولیای خدا و بیزاری از دشمنان خداست».

امیر مؤمنان به اصحاب فرمود« :ف ُطوبی لمنِّ رسخِّ ُحبنا أهلِّ البي ِّ ف قلب ِّه لي ُكاونِّ اْلیم ُ
اانِّ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
اان ِفا قل ِب ِِّ
اه
اه انمااثِّ ِاْلیم ُ ِّ
اه وِّ مانِّ لامِّ ت ِصارِّ مو َّدتناا ِفا قل ِب ِِّ
ل أ ُحدِّ ِف مكا ِن ِِّ
أثب ِّ ِف قل ِب ِِّه ِمنِّ جب ِ ِّ
اث ال ِمل ِّح ِف الماء؛ 4خوشا به حال کسى که محبت مرا اهرل بیرت در قلرب او رسرو
كان ِمي ِ ِّ
ِ
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داشته باشد .ایمان در قلب چنین کسى ثابتترر از کروه احرد در مکران
هرکس دوستی ما در دل

جای نگیرد ،ایمان در قلب

مانند نمر

خواهرد برود و

در آب ذوب خواهرد

شد».
حکایت ذی  ،نتیجه میبت اه بیت

و افزایش دینباوری است:

روزی حارث همدانی به حضور امیر مؤمنان

آمد .امام از علت آمدن او جویـا شـد .او گفـت:

عالقه به شما مرا به اینجا کشانیده است .حضرت فرمود :ای حارث! تو مرا دوست داری؟ گفـت:
بلی ،والله یا امیرالمؤمنین! حضرت فرمود :بدان که هیچ بنـدهای از دوسـتان مـا نمیمیـرد ،مگـر
اینکه در هنگام مردن مرا آن طوری که دوست دارد ،میبیند .چون ببینی مرا که دشمنان خـود را از
حو
میمد

کوثر دور میکنم ،خوشیال خواهی شد و چـون ببینـی کـه بـر صـراط میگـذرم و علـم
به دست من است و پیش حضرت رسـول

مشعو و مسرور میشوی».

مـیروم ،چنـان مـرا خـواهی دیـد کـه

1

د .روش الگویی

مؤثرترین راه و روش تقویت دینباوری افراد ،بهویژه نس جوان ،روش الگـویی اسـت .منظـور از
«الگو» ،نمونه عینی و مشهود یک فکر و عم در ابعاد گوناگون است که برای رسیدن بـه کمـال،
از سوی دیگران پیروی میشود .قرآن کریم بر معرفی الگو به اه ایمان ،توجهی تام و خاص دارد
َ َ َ
َ ُ
َ
اه َْ
یم
و در آیات متعدد ،پیامبر خود را به یادآوری الگو دعوت میکند؛ مانند« :واذكـرْ ِعبادنـا إبـر ِ
َ
َ
َ َ َ َ ُ َ ُ
وب أو ِْلي األی ِد َواألب َص ِار 2».و یا از حضرت میمد بـه عنـوان اسـوه و الگـوی
ق ویعق ْ
َو ِإسح ْ
ا
ََ
َ
َّ
َ َ ُ
الل ْه ُأ َ
سوةْ َح َسنةْ؛ 3قطعـا بـرای شـما در [اقتـدا بـه]
كان لكم في َر ِْ
نیکو یاد کرده است؛ «لقد ْ
سول ِ
رسول خدا ،سرمشقی نیکوست».
انسانها در سراسر عمر با مشـاهده اعمـال و رفتـار دیگـران ،بـه صـورت مسـتقیم الگـوبرداری
مینمایند .بر این اسا ،،پدر و مادر ،نخستین سرمشقهای فرزند به حساب میآیند؛ زیرا کـودک
به دالیلی همچون :نیاز به غذا ،پوشاک و مراقبتهای گوناگون ،به والدین وابسـته اسـت و همـین
وابستگی باعث میشود خودبهخود ،آنـان را بـه عنـوان سرمشـق برگزینـد .کودکـانی کـه مسـائ
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اعتقادی و ارزشی و خلقوخوی رفتاری خود را در خانواده خویش پیدا میکنند ،پیوسته در حـال
یادگیری و تجربه مسائ جدید هستند.
ه ..همسویی گفتار و رفتار

در روانشناسی ثابت شده اسـت کـه بخـش بسـیاری از یـادگیری انسـان ،از راه چشـم صـورت
میگیرد .رؤ یت فاصله میان گفتن و بودن والدین و تضاد قول و فع آنان ،باور مردم ،بـهویژه نسـ
جوان را تخریب میکند .توصیههای کالمی در صورتی که با رعایت نکـات روانشـناختی انجـام
گیرد ،تأثیر بسزایی خواهد داشت؛ ولی عدم هماهنگی میان قـول و فعـ  ،پنـد و انـدرز مربیـان را
بیاعتبار میکند .در قرآن کریم ،انسانهایی که در سخن ،دیگران را به اعمال صال دعوت کرده،
ا
َ َ
ـاس ِبـال ِب ِّ ْر َ ْو
ون الن َ ْ
ولی خود به آن عم نمیکنند ،شدیدا مورد نکوهش قـرار گرفتهانـدْ« :أ تـأ ُم ُر َ ْ
َ ُ

َ

َ َ

َ
َ ُ
ُ َ ُ
ُ
ون؛ 1آیا مـردم را بـه نیکـی دعـوت میکنیـد؛ امـا
تاب ْأ فل تع ِقل َ ْ
ون ال ِك َ ْ
ن أنف َسكمْ َ ْو أنتمْ تتل َ ْ
تن َسو َ ْ

خودتان را فراموش مینماییـد؛ بـا اینکـه شـما کتـاب آسـمانی را میخوانیـد؟ آیـا شـما اندیشـه
نمیکنید؟»
شاید علت این نکوه  ،آن باشد که گفتار بی عمل ،نوعی نفاق است که در وجود الگو و
مربی ظاهر می شود .این نفاق ،قطعاً اعتماد فرزند از والدین را سلب خواهرد کررد و آثرار
زیانباری را به دنبال دارد.
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