
 دینی باورهای تقویت راهکارهای :زدهمای مجلس

 *نیاسبحانی محمد والمسلمین ماالسالحجت

 اشاره
 آدمـی، هـایانگیزه ریشـه و خاسـتگاه و سازدمی را انسان رفتار و افعال اعتقادها، و باورها افکار،
 ارتبـاط او بینیجهـان بـا کسـی هـر رفتـار دیگـر، تعبیـر به اوست؛ هایاندیشه و هانگرش همان

 کنـد،می هنجارشـکنی ولـی دارد، ایمان معاد و خدا به ظاهربه که کسی .دارد تنگاتنگ و مستقیم
 کردنسسـت کـه نیسـت جهتبی .ندارد مرگ از بعد پاسخگویی   و آخرت به باوری حقیقت، در

 انسـان توانـدمی آنچه دانندمی آنها .است گرفته قرار استکباری نظام کار دستور در دینی، باورهای
 معـاون گفتـه بـه .است دینی باورهای دارد، نمصو گناهان به آلودگی و اجتماعی هایآسیب از را

 علیـه تلویزیـونی ایمـاهواره شـبکه 641 از بیش اینکهم ،سیما و صدا سازمان هایاستان امور
 منافقین شبکه دو تنها هفتاد، دهه در اما کنند؛می پخش و تولید برنامه ما جامعه ایمان و اعتقادات

ــلطنت و ــود طلبس ــت وج ــن 1.داش ــبکه ای ــتای در ها،ش ــغ راس ــذاهب تبلی ــی م ــ : خراف  مث
 اسـالم دیـن مسـلمات در حتـی تردیـد و شـک ایجاد و دین بودنشخصی القای پرستی،شیطان
 ایچـاره سـایبری، فضـای از استفاده از ناشی فرهنگی تهاجم با رویارویی برای .کنندمی فعالیت

 .نیست جوانان بین در دینی باورهای تقویت جز
 مجیـد قرآن از گیریبهره با را دینی باورهای و اعتقادات تیکیم راهکارهای کوشدمی نوشتار، این

 .نماید شناسایی معصومان روایات و

 دینی معارف و علوم از مندیبهره .1

 از عقیـده، و ایمـان .اسـت حقیقـت از آگـاهی و شـناخت میوه و نظری ایمان ثمره عملی، ایمان
                                                           

 عضو هینت علمی دانشگاه کاشان. *
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 جـایز دین، اصول در تقلید که معتقدند شیعه ایفقه تمامی .گیردمی سرچشمه آگاهی و شناخت
 بنـابراین، .کنـد پیدا یقین آنها به و بپذیرد را اصول این دلی ، و تیقیق و فکر با باید انسان و نیست

 مسـائ  ویژهبـه دیـن، مسـائ  در تیقیق و مطالعه و سازد مستدل را خود اعتقادات باید شیعه هر
 دینـی اطالعـات گستره و عمق بر روزروزبه و دهد قرار خویش روزانه هایبرنامه جزء را اعتقادی

 اسـالم پیـامبر .نمایـد حفـظ فکری هایآسیب از را اعتقاداتش ساحت بتواند تا بیفزاید، خود
ِّ» :فرمود ف 

ُ
ِّ أ ِّ ِلُكل  ِلم  ِّ ُمس  ُلِّ ال  ع  ج  ِّ ِفی ی  ة ُِّجُمِّ ُكل  ما ِّ ع  و  هُِّ ی  قَّ ف  ت  ِّ ِفيِهِّ ی  ر  م 

 
 کـه مانیمسـل هـر بر وای 1؛ِدیِنِهِّ أ

ِّ» :فرمایـدمـی نیـز علـی امـام «.ندهـد قرار دین در تفقه برای را روزی ای،هفته هر در هِِّ و  او   ق 
ِقيِنِّ ي  ِّ ِبال  هُِّ و  ر  و  ةِِّ ن  م  ِحك   «.نما نورانی حکمت با و میکم یقین با را خود دل 2؛ِبال 
 بیشـتری یژرفـا و قـوت از اشعقیـده و ایمـان باشـد، ترعمیـق و تردقیـق آدمـی شناخت هرچه

 دارد یاتیمقتضـ افکار، نشر العادهفوق سهولت و اطالعات عصر در یزندگ .بود خواهد برخوردار
 شـبکه بـه خـود، همـراه یگوش قیطر از امروزی نوجوان نکهیا جمله از ست؛ین آنها از یزیگر که

 بیماری بسان شبهه، .دارد قرار یاعتقاد بمباران معر  در لیظهبهلیظه و است متص  یاجتماع
 هـم و کند گرفتار را مبتال فرد هم است ممکن نشود، درمان سری  و درست اگر که است واگیردار

 مسـنولیت هـاخانواده و جوانـان راسـتا، ایـن در .سـازد بیمار نیز را آنان و نماید سرایت دیگران به
ِّ یا» :است فرموده جوانان به خطاب علی امام .دارند ر  ش  ع  ياِن، م  ِفت  ِّ ال  ص  ِّ نواح  ُكم  راض  ع  ِبِّ ا  ِّ ِبااال د   و 

ِّ اُكم  ِمِّ دین  ِعل   «.دینک حفظ دانش با را نتانید و ادب، با را تانیآبرو !جوانان ای 3؛ِبال 
 شـبهات و سؤاالت به عالمانه پاسخگویی باید نیز دینی رهبران و فرهنگی مراکز و مربیان و والدین

 علـی امـام .نماینـد قلمـداد فرهنگـی جهـاد را آن و بداننـد خود فوری وظیفه را جوانان دینی
ُموا» :فرمایدمی ِل  ِّ ع  كم  يان  ِّ ِصب  ا ِمن  ِمن  ا ِعل  ُعُهُمِّ م  ف  هُِّ ین  ِّ ِبِهِّ الل   ِّ ال  ِلب  غ  يِهُمِّ ت  ل  ةُِّ ع  ِجئ  ُمر  اا ال  یه 

 
أ  انکـودک به 4؛ِبر 

 ایآر بـا مرجنه [فرقه] و بخشد سودشان آن، واسطه به خداوند هک دیاموزیب زییچ ما دانش از خود
 خـرج بـه جـدیت امـر ایـن در والـدین از بعضـی امـروزه متأسـفانه، «.نشـوند رهیچ آنان بر خود
 آموزشـیکمک وسـائ  تهیـه ،انگلیسـی زبان فراگیری مانند اموری برای طورکههمان و دهندنمی
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 فرزنـدان دینـی باورهـای بـه بخشـیدنعمق به کنند،می هزینه فراوانی مبالغ تبلت و کامپیوتر نظیر
 .گمارندنمی همت ود،خ

َلم ْ َأَلم ْ» :فرمایدمی که پروردگار نورانی کالم به باور ْ َیع  هَْ ِبَأَنّ  خداونـد کـه دانـدنمی آیـا 1؛َیـَری الَلّ
 آیـه ایـن .گرددمی الهی حدود رعایت و گناه ابکارت عدم موجب ،«بیندمی را[ او افکار و ]اعمال
 تجهیز حق مداربسته دوربین به دنیا که کندمی تبیین را بزرگ حقیقت این کوتاه، عبارت با شریفه،

 قـرار الهـی دید معر  در مانزندگی لیظهلیظه که باشیم داشته یاد به همیشه باید و است شده
 باشیم. داشته خود از بیشتری مراقبت که است بایسته نتیجه، در داریم.

 الهی دستورهای به عمل .2

 بـاقر امـام .اسـت خداوند دستورهای به عم  گرو در ،ینید یباورها و نشیب ارتقای و شیافزا
ِّ» :دیفرمایم ن  ِّ م  ِمل  ا ع  ُمِّ ِبم  ل  ع  هُِّ ی  م  لَّ هُِّ ع  ا اللَّ ِّ م  م  ِّ ل  م  ل  ع   نـد،ک عمـ  اشییدانـا و علـم بـه هکـ یسـک 2؛ی 

 تقویـت بـه کـه عملی راهکارهای از بعضی به اینجا در «.آموزدیم او به داندینم را آنچه خداوند
   کنیم.می اشاره انجامد،می هاباور

 هاوابستگی از رهایی الف.

 در دارد. خـود بـه مخصـوص رسالتی هریک و است آدمی وجود در اصلی بخش دو دل، و عق 
 .نمایدمی ایفا او کمال و رشد در کلیدی نقش و است انسان وجود فرماندهی مرکز دل، میان، این

 و ذهـن فعالیـت از پس دل، کار اساساا  .بخشدنمی نیروش را دل اما کند؛می روشن را عق  ،علم
 بـه گیـردمی تصـمیم عقلی، دانش به نی  از بعد آدمی دیگر، بیان به شود؛می شروع علم تیصی 

 او اختیـار در دلـش کـه بگیـرد تصـمیمی چنـین توانـدمی هنگامی البته و کند پیدا باور خود علم
 و انـدبسـته طانییشـ هواهـای و نفسانی هایلذت ا،یند به را خود دل بعضی متأسفانه، اما باشد؛
ْ» :فرمایدمی متعال خدای کهچنان ندارد؛ اثری آنان در حق کالم ری ذِلَ ْ فی ِان  ْ َلِذك   َلـهُْ كـاَنْ ِلَمن 
ْ  آیـات بـر بنـا «.باشـد دل دارای که کس آن برای است یادآوری ،(پیشینیان هالک) این در 3؛َقل   
 کـافر حـق بـه او دل امـا رسـد،می خداوند به یقین مرحله به عقالا  انسان بسا چه روایات، و قرآن
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ُا َوْ ِبُا َجَحُدوا َوْ» :فرمایدمی فرعونیان و فرعون مورد در مجید قرآن .است َقَنت  َتی  م ْ اس  ُُ ُفُس  بـا 1؛َأن 
 «.ورزیدندمی کفر آن به داشتند، یقین الهی آیات به اینکه وجود

 بلکـه نـدارد؛ یریتأث قلب حاالت در تنها، ی  برهان علم و یعقل کدر که دشومی استفاده آیه این از
 و عقـ  مرتبـه از و ردیـگ یجـا او جـان عمق در خورده، وندیپ انسان قلب با علوم، نیا است الزم

 چیـزی، چنین  یتیص راه البته و برسد است، مانیا نور می  هک قلب مرتبه به و ندک تجاوز نفس
 را یشـناخت عوامـ  ریتـأث ،ینفسان الیام و هاخواهش چون یامور .است مادی تعلقات از رهایی

 :دیـفرمایم یعلـ امـام .ندکن عم  شیخو یهانشیب به انسان شوندمی سبب و نندکمی خنثا
«ِّ ِّ و  ن  ِّ م  ِشق  ئا ِّ ع  ي  ی ش  ش  ع 

 
هُِّ أ ر  ص  ِّ ب  ِّ و  ر    م 

 
هُِّ أ ب  ل  ِّ ق  ُهاو  اُرِّ ف  َُ ن  ِّ ی  ن  اي 

اِرِّ ِبع  ي  ة ِّ غ  اِحيح  ِّ ص  ا و  س  ُعِّی  ِّ م  ُذن 
ُ
اِرِّ ِباأ ي   غ 

ة ِّ ِميع   .ندکیم ماریب را قلبش و ور،ک را او چشم عشق، آن ورزد، عشق یزیچ به هک سک آن هر 2؛س 
 «.شنودیم ناشنوا گوش با و نگردیم ناسالم چشم با ،یفرد نیچن

 حق به یقین وجود با کفر،

 ردند،کمی زندگی «نجران» نام به ایمنطقه در هک انیییمس از ایعده رمکا امبریپ زمان در
 مغلوب بیث در هکآن وجود با آنان .آمدند نهیمد به خدا رسول با مناظره و بیث برای

 دعوت مباهله به را آنان رمکا امبریپ رو،نیازا .نشدند اسالم رشیپذ به حاضر گردیدند،
 و مهفاط حضرت همچون پیامبر همراه نورانی هایچهره دیدن با موعود روز در 3.ردندک

 ،امبریپ تیحقان ارشدنکآش وجود با آنکه شگفت کردند. خودداری مباهله از ،حسنین
 خودداری علت رمکا پیامبر !میدهمی هیجز گفتند و نندک اریاخت اسالم نشدند حاضر هم باز

 4.کردند معرفی کخو گوشت و شراب خوردن به عادت و صلیب به تمای  ،را حق رشیپذ از آنان
 گناه ترک ب.

 کیناپـا هرگونـه از یخـال هکـ کندیم نمو و رشد یخوببه یجای در ،ینید یباورها و معار  بذر
 خـوردمی را ایمان روح و افتدمی انسان جان به خوره بیماری همچون قلبی، آلودگی و گناه .باشد

 فراتـر هـم آن از و آوردمـی در الهـی آیات تکذیب از سر که رسدمی آنجا به کار و بردمی بین از و
 دیگـر که رسدمی ایمرحله به و داردمی وا الهی آیات و پیامبران سخریه و استهزا به را او و رودمی
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 !مانـدنمی بـاقی راهـی الهـی، دردناک عذاب تازیانه جز و نیست مؤثر او در انذاری و اندرز هیچ
 عاِقَبـةَْ كـاَنْ ُثم ْ» :فرمایـدمی دانسته، عقیده و عم  در انیرا  نتیجه را، لغزش و گناه مجید قرآن
ذیَنْ بوا َأن الّسوأی َأساُ وا ال  هِْ ِبآیاِتْ َكذ   اعمـال کـه کسانی انجام سپس، 1؛َیسَتُِزئوَنْ ِبُا َوكانوا الل 

 «!گرفتنـد سـخره بـه را آن و کردنـد تکـذیب را خـدا آیـات کـه رسید جایی به شدند، مرتکب بد
 به فوق آیه به استناد با فرمود، بیان یزید مقاب  در مشا در که شمعروف خطبه در زینب حضرت

 کرد: گوشزد او
 در کـه مشـرکت نیاکـان بـه و کنـیمی انکار را ایمان و اسالم کفرآمیز، اشعار این با امروز تو اگر»

 خانـدان از مرا گیریانتقام و بودید کاش ای :گوییمی شدند، کشته مسلمانان دست به بدر جنگ
 مجرمـان، فرمـوده: خـدا کـه اسـت چیزی همان این، نیست؛ تعجب جای دیدید،می هاشمبنی

 2.«کنندمی تکذیب را ما آیات سرانجام

 بیتاهل به محبت ج.

 میبـت و عشـق انـدازه هـر .است عشق و میبت ،یمذهب و ینید یباورها تقویت یبرا دیگر راه
 خواهـد تریقـو او یمعنو باور د،باش شتریب ،یمذهب یباورها به انسان معرفت و شناخت با همراه

 بـرای ایمـان دسـتاویزهای از یککـدام :فرمـود خـود اصـیاب بـه خـدا رسـول روزی .بود
 از حـج، و روزه زکـات، نماز، ترند.آگاه رسولش و خدا :کردند عر  است؟ ترمیکم زدنچنگ
ِّ» :فرمود حضرت آن .کردند مطرح اصیاب برخی که بود هاییپاسخ جمله ا ِلُكل  ِّ م  اُتم  اٌلِّ ُقل  ض  ِّ ف   و 
ِّ س  ي  ِّ ِبِهِّ ل  ِّ و  ِكن  ُقِّ ل  ث  و 

 
ی أ اِنِّ ُعر  یم  ِ

ُحِّ اْل  ِّال  ِهِّ ِفی ب  ِّ اللَّ ُضِّ و  ُبغ  ِهِّ ِفی ال  ِّ اللَّ اِلی و  و  ااِءِّ ت  ِلي  و 
 
اِهِّ أ ِّ اللَّ ی و  ار  ب  ِّ التَّ  ِمان 

اِءِّ د  ع 
 
ِهِّ أ  حـب ایمـان، دستاویز ترینمطمنن ولی است؛ ایویژه ارزش گفتید، آنچه همه برای 3؛اللَّ

 «.خداست دشمنان از بیزاری و خدا اولیای داشتندوست و خدا راه در بغض و خدا راه در
ُطوب ی» :فرمود اصحاب  به مؤمنان امیر ِّ ف  ن  ِّ ِلم  خ  س  ا ر  ن  ِّ ُحب  ل  ه 

 
ِ ِّ أ ي  ب  ِبِهِّ ِف  ال  ل  ِّ ق  ُكاون  ااُنِّ ِلي  یم  ِ

 اْل 
ِّ ب    ث 

 
ِبِهِّ ِف  أ ل  ِّ ق  ِلِّ ِمن  ب  ِّ ج  ُحد 

ُ
اِناِهِّ ِف  أ ك  ِّ م  ا و  ِّم  ِّ ن  ام  ِّ ل  ِصار  اا ت  ُتن  دَّ و  ِباِهِّ ِفا  م  ل  ِّ ق  ااث  م  ااُنِّ ان  یم  ِ

ِباِهِّ ِفا  اْل  ل   ق 
اِثِّ ِمي  ان  ِحِّ ك  ِمل  اء ِف  ال  م   رسرو   او قلرب  در بیرت اهرل  مرا  محبت که کسى حال به خوشا 4؛ال 
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996    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 و برود  خواهرد  مکران   در احرد  کروه  از ترر ثابت کسى چنین قلب در ایمان باشد. داشته
 خواهرد  ذوب آب در نمر   مانند قلب  در ایمان نگیرد، جای  دل در ما دوستی هرکس

 «.شد
   است: باوریدین افزایش و بیتاه  میبت نتیجه ذی ، حکایت

مدانی حارث روزی  گفـت: او شـد. جویـا او آمدن علت از امام آمد. مؤمنان امیر حضور به ه 
 گفـت: داری؟ دوست مرا وت حارث! ای فرمود: حضرت است. کشانیده اینجا به مرا شما به عالقه
 مگـر میـرد،نمی مـا دوسـتان از ایبنـده هیچ که بدان فرمود: حضرت امیرالمؤمنین! یا والله بلی،
 از را خـود دشمنان که مرا ببینی چون بیند.می دارد، دوست که طوری آن مرا مردن هنگام در اینکه

ـم و گـذرممی اطصـر بـر کـه ببینـی چـون و شد خواهی خوشیال کنم،می دور کوثر حو  ل   ع 
 کـه دیـد خـواهی مـرا چنـان روم،مـی رسـول حضرت پیش و است من دست به میمد

 1«شوی.می مسرور و مشعو 
 الگویی روش د.

 از منظـور اسـت. الگـویی روش جوان، نس  ویژهبه افراد، باوریدین تقویت روش و راه مؤثرترین
 کمـال، بـه رسیدن برای که است گوناگون عاداب در عم  و فکر یک مشهود و عینی نمونه ،«الگو»
 دارد خاص و تام توجهی ایمان، اه  به الگو معرفی بر کریم قرآن .شودمی پیروی دیگران سوی از
ْ» مانند: کند؛می دعوت الگو یادآوری به را خود پیامبر متعدد، آیات در و ُكـر  ـَراِهیَمْ ِعَباَدَنـا َواذ   إب 

َحَقْ ُقوَبْ َوِإس  لِْ َوَیع  ِد  يُأو  ی  َ َصاِر. األ  ب  َ  الگـوی و اسـوه عنـوان بـه میمد حضرت از یا و 2«َواأل 
هِْ َرسوِلْ في َلُكم كاَنْ َلَقد» است؛ کرده یاد نیکو  بـه[ ]اقتـدا در شـما بـرای قطعـاا  3؛َحَسَنةْ  ُأسَوةْ  الَلّ

   «نیکوست. سرمشقی خدا، رسول
 الگـوبرداری مسـتقیم صـورت بـه دیگـران، رفتـار و اعمـال مشـاهده با عمر سراسر در هاانسان

 کـودک زیرا آیند؛می حساب به فرزند هایسرمشق نخستین مادر، و پدر اسا،، این بر نمایند.می
 همـین و اسـت وابسـته والدین به گوناگون، هایمراقبت و پوشاک غذا، به نیاز همچون: دالیلی به

 مسـائ  کـه کودکـانی .زینـدبرگ سرمشـق عنـوان بـه را آنـان خود،خودبه شودمی باعث وابستگی
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   99۷  دينی باورهای تقويت کارهایراه يازدهم: مجلس

 حـال در پیوسته کنند،می پیدا خویش خانواده در را خود رفتاری وخویخلق و ارزشی و اعتقادی
 .هستند جدید مسائ  تجربه و یادگیری

 رفتار و گفتار همسویی ه..

 صـورت چشـم راه از ،انسـان رییادگیـ از یبسـیار بخـش هکـ اسـت شده ثابت شناسیروان در
 نسـ  ویژهبـه مردم، باور ،آنان فع  و قول تضاد و والدین بودن و گفتن انیم فاصله تیرؤ رد.یگمی

 انجـام شـناختیروان اتکـن تیرعا با هک صورتی در المیک هایهیتوص کند.می تخریب را جوان
 را انیـمرب انـدرز و پنـد فعـ ، و قـول انیم هماهنگی عدم ولی ؛داشت خواهد ییبسزا ریتأث ،ردیگ

 کرده، دعوت صال  اعمال به را دیگران سخن، در که هاییانسان کریم، قرآن در ند.کمی اعتباربی
ُمُروَنْ أَْ» :انـدگرفته قـرار نکوهش مورد شدیداا  کنند،نمی عم  آن به خود ولی ـاَسْ َتـأ  ْ الن  ِبرِّ  َوْ ِبـال 

َنْ َسو  ُفَسُكم ْ َتن  ُتم ْ َوْ َأن  ُلوَنْ َأن  ِكتاَبْ َتت  ِقُلوَنْ َفل أَْ ال   امـا کنیـد؛می دعـوت نیکـی بـه را مـردم یاآ 1؛َتع 
 اندیشـه شـما آیـا خوانیـد؟می را آسـمانی کتـاب شـما اینکـه بـا نماییـد؛می فراموش را خودتان

   «کنید؟نمی
 و الگو وجود در که است نفاق نوعی عمل،بی گفتار که باشد آن نکوه ، این علت شاید
 آثرار  و کررد  خواهرد  سلب را والدین زا فرزند اعتماد قطعاً نفاق، این .شودمی ظاهر مربی
 دارد. دنبال به را باریزیان
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