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 یمبر قرآن کر یدبا تأک یبر معاد باور یمبتن ینید یتترب یها استنتاج روش
 

 3براتعلی ، مریم2واعظی حسین سید، 1مقدمی معصومه
  

 چکیده
. کریم است قرآن بر تأکید با معاد باوری بر مبتنی دینی تربیت های روش استنتاج درصدد پژوهش این
 گرفته انجام فرانکنا شده بازسازی الگوی با نتاجیاست روش طریق از و کیفی رویکرد با پژوهش این

 مقاالت و شده انجام های پژوهش همچنین و دینی متون و تفاسیر و قرآن شامل پژوهش حوزه. است
 از تحقیق موردنیاز های داده آوری جمع از پس تحقیق این در. بود معاد باوری زمینه در شده نوشته
 الگوی مبنای بر سپس. شد بندی دسته مفاهیم ابتدا موضوعی یکدگذار روش از استفاده با فوق، متون

 نتایج از اطمینان منظور به و باورپذیری و پذیری اطمینان جهت. گردید استنتاج اصول فرانکنا، استنتاجی
 قرار تفسیر و وتحلیل تجزیه مورد متخصص، اساتید نظر تحت مرتباً نتایج به دستیابی های راه حاصل،
 تأکید با معاد باوری بر مبتنی دینی تربیت های روش از برخی پژوهش از حاصل نتایج اساس بر. گرفت

 هدایت از مندی بهره با خدا به ایمان حرام، رابطه و حالل رعایت در تقوا :از اند عبارت کریم قرآن بر
 یمانا عامل( ص) یامبرپ و قرآن سخنان در نمودن محرمات، تعقل ترک و واجبات انجام در الهی، تقوا

 به افراد آوردن ایمان جهت معاد های نشانه گناه، وجود از نفس حفظ عامل معاد باوریمعاد،  و خدا به
 دوری در خداوند و باتقوایی بودن مهربان و ، آمرزندهمؤمنان مخصوص معاد های نشانه به معاد، ایمان

 بد. گمان و ظن از

 .کریم ، قرآنوریمعاد بادینی،  تربیت های روشاستنتاج،  :ها کلیدواژه
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 مقدمه
 به قرآن مسلمان دینی کتاب در و الهی تعالیم در که است موضوعی رستاخیز روز و معاد به اعتقاد

 این باشند داشته یقین و باور آن به و بشناسند را معاد افراد که درصورتی. است شده زیادی اشارات آن
 از افراد بازداشتن نیکو اعمال انجام به ادافر ترغیب و تشویق جهت در شود می عاملی راسخ اعتقاد

 است الزم لذا. (1391، الهی راد) گردد برمی خودشان به ها آن اعمال اثر دانند می چراکه خطا به ارتکاب
 پیشرفت زمینه جامعه در تا شوند تربیت آن اساس بر افراد و گیرد قرار مدنظر دینی تعالیم به توجه

 بر تا شد آن بر محقق اساس این بر. رسندمی پختگی و رسش به نگیفره ازنظر افراد و گردد فراهم
 .(1395)توکلی،  بپردازد معاد باوری بر مبتنی دینی تربیت چارچوب استنتاج به قرآنی آموزههای اساس

ی و اساس امبرانیپ و فلسفه بعثت یبخش معارف اسالم نیتر و عمده نیاز مهمتر یکی ینید تیترب
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمََّةً یَهْدُونَ . »است یاسالم -یجامعه انسان انیو مرب انیمتول ی،لها یایاول فهیوظ نیتر

نه تنها انسان را  ینید تیترب (،9)االسراء/« بِأَمْرِنَا وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصََّلَاةِ وَإِیتَاءَ الزََّکَاةِ
بلکه با ارتباط فرد به مبدأ  آورد، می جو، دانش دوست و با تقوا در کمال یبه صورت فرد ایدن نیدر ا
 شهیاز اند یبه نظام ینید تیترب (.1393، صحبت خوش) کند می نیاو را تأم یسعادت دائم ،یهست

نسبت  یشناخت یو حاو ردیگ می اسالم سرچشمه ینید متون از میمستق ریغ ای میناظر است که مستق
در  رییتغ جادیا یها و چگونگ مطلوب آن یها صورت ت،یترب و میتعل یبط حوزه عملو رواها   دهیبه پد

، محمدی رفیعی) مشخص شود تیبا شبه ترب ینید تیترب زیوجه تما دیبا نیهاست؛ با وجود ا آن
فرد از  یعنی ن،یی: اول، مؤلفه تبکرد شاخص صحبت ایاز چهار مؤلفه  توان می نهیزم نی(. در ا1335

که به قواعد  اریباشد. دوم، مؤلفه مع داشته رتیو بص یشود، آگاه جادیکه قرار است در او ا یراتییتغ
(. سوم، مؤلفه تحرک 1395، باقری) کند تیرعا ها را آن دیبا یحالت اشاره دارد که مترب ایرفتار  یکل

چهارم، . یرونینه محرکات ب و دهد می نسبت یمترب یدرون یهازهیعامل محرک را به انگ ،یدرون
. اشاره دارد آموخته شده یارهایمع بر اساس شیخو یمرب یدر نقاد یمترب یبه توانمند یمؤلفه نقاد

 ینید تیترب دیمطلوب در وجود فرد منجر شود، با راتییتغ به ینید تیاساس، اگر قرار است ترب نیبر ا
 ح،یناصح ینید تیترب زینو  تیانواع ترب گریباشد که آن را از د ییها مؤلفه مالکها و رندهیدر برگ

تواند عامل موثری باشد جهت تربیت دینی افراد معاد باوری می (.1391، پورطهماسبی) سازد زیمتما
رهاند و به وی احساس ارزشمندی داده و به زندگی او اعتقاد به معاد انسان را از احساس پوچی می

ه ادیان و همه کتب آسمانی توجه به شود که جهت تربیت افراد در همبخشد. لذا مشاهده میهدف می
تر از عالم  گسترده ییایبه وجود دن قت،یانسان باورمند به معاد، در حق(. 1392، )باقرىاست  معاد شده

 یبرا یتر وجود دارد که زمان و مکان به مراتب بزرگ ییها ها و عذاب  ماده معتقد است که در آن، نعمت
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وجود  یماد یسرا نیتر از ا باالتر و بزرگ ییمند به معاد، سراانسان باور شهیاند . درستیآن متصور ن
و نامحدود است  یباق یمحدود و گذرا و آخرت، سرا ،یفان یسرا ایدن نیاو ا دگاهیدر د ن،یبنابرا؛ دارد

آن است که افراد  ینید تیهدف ترب (.1391، نژاد احمد) است دانیجاو شهیهم یکه انسان در آن برا
ممکن ی کار زمان نی. اشندیندبی آن درباره آگاهانه بتوانندها  رساند تا آن یاری نیدجامعه را در فهم 

 یزیچ نینبندند و تصور نشود که د نید یخود را به رو یدرها ،یاست که اذهان و عواطف آدم
 تیاو از ترب مندی بهرهسعادتمند شدن انسان،  راهتنها  نیمنسوخ و مطالعه آن فاقد ارزش است؛ بنابرا

که اگر انسان در  اسالم نیمب نید یارهایو مع میاست بر اساس مفاه یتیترب ،ینید تیترب. است ینید
د نخواه یو کماالت انسان لیدرجة فضا نیبه باالتر د،یمایرا بپ حیصح تیآن، راه رشد و ترب سار هیسا
مهم ترین و  توان ورزی و نقش دین در زندگی بشر، می با توجه به اهمیت دین و دین. همچنین دیرس

تربیت را تربیت بعد دینی انسان دانست، زیرا این قلمرو با اصلی ترین بعد   ی اساسی ترین حوزه
 .(1395 ،باقری) وجودی انسان سروکار دارد و بر ابعاد دیگر او نیز تأثیرگذار است

 یم میررجوع و بازگشت است، چنان که در قرآن ک ی، به معنا«عود»از ماده « معاد»واژه از سویی 
شما را  [نی]زم نیا از(، 55 /)طهی وَ مِنْهَا نُخْرِجُکُمْ تَارَةً اُخْرَ دُکُمْینُعِ هَایخَلَقْنَاکُمْ وَ فِ مِنْهَا: میخوان

معاد، اسم  واژه .میآور یم رونیشما را از آن ب گریو بار د میگردان یو در آن شما را باز م میا دهیآفر
معناست  نیبه ا زین معاد باوری(. 1311، دهخدا) است مکان بازگشتزمان و  یزمان و مکان و به معنا

خود قرار  یآورده و اعتقاد به معاد را محور زندگ مانیا یابد اتیکه انسان در اعماق وجود خود به ح
نوع برخورد با مردگان، به وجود  ایاساس فطرت خود، با زبان  انسان ها بر شتریرابطه ب نیدهد. در ا

نکرده  دایپ نیقیدر عمل، به آن  یو برخ یطور قلب هب یتفاوت که برخ نیکنند، با ا یم راصل اقرا نیا
گسترده تر از عالم  ییایبه وجود دن قت،یانسان باورمند به معاد، در حق (.1311ی، جیاله یقربان) اند

 یمکانبه مراتب بزرگ تر وجود دارد که زمان و  ییماده معتقد است که در آن، نعمت ها و عذاب ها
 یماد یسرا نیباالتر و بزرگ تر از ا ییانسان باورمند به معاد، سرا شهیاند . درستیآن متصور ن یبرا

 یمحدود و گذرا و آخرت، سرا ،یفان یسرا ایدن نیاو ا دگاهیدر د ن،یبنابرا؛ (1393 ،امیدی) وجود دارد
 یکسان شهیاند شه،یاند نیال ااست. در قب دانیجاو شهیهم یو نامحدود است که انسان در آن برا یباق

 نیدانند. در باور چن یم یآدم یزندگ انیاعتقاد ندارند و مرگ را پا یاخرو یوجود دارد که به زندگ
و  ندینش یبر آن م یگَرد فراموش یشود که در اندک زمان یم لیتبد یانسان، با مرگ به مردار ،یادافر

 یمتفاوت درباره زندگ دگاهیدو د نی(. ا1335 ،یسامان) شود یبسته م شهیهم یاش برا یپرونده زندگ
در نوع  زیاست و ن یکه هدف همگان از زندگ یو جهان، در نوع برداشت انسان از سعادت و رستگار

، در معاد باوریاعتقاد به از طرفی از طرفی  .(1331 ،علیزاده) دارد یاو نقش اساس ستنیچگونه ز



25 9911زمستان  ،دوم، شماره دوازدهمسال  - پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي -فصلنامه علمي 
 

 نیقوان یتوان به ضمانت اجرا ها می آن نیاز مهم ترکه  اردد یآثار ارزشمندها   انسان یعرصه اجتماع
 گریاز ستم و تجاوز و به عبارت د یریو جلوگ گرانیحقوق د تیرعا ،یاجتماع فیو عمل به تکال یاله

اعمال باور دارد و خود را در مقابل  یو حسابرس امتیاشاره کرد. آن که به ق یعدالت اجتماع یبرقرار
 نیبند خواهد بود و اگر همه افراد جامعه چنیملتزم و پا یاله نیشمارد، به قوان می پروردگارش مسئول
 شیخو یانسان یاله فهیهمگان وظ رایگام برخواهد داشت؛ ز یصالح و رستگار یباشند، جامعه به سو

 یتیو امن یاقتصاد ،یاسیس ،یهای فرهنگ امر در عرصه نیدهند و آثار ا می انجام ستهیشا یرا به شکل
 زندیپره می گذارند و از ستم می همگان به حقوق هم احترام یجامعه ا نیر چند شود. می ارشکآ
و  یاله یزنده و فضا یهای اخالق لتیفض گریاحسان و د ثار،یا یجامعه ا نی. در چن(1391 ،فروردین)

دن جامعه ها برای واکسینه کر روش نیتر یکی از بهترین و مهم. از سویی شود می بر آن حاکم یمعنو
 معاد باوریبه جا حضور دارند، چیزی جز نهادینه کردن باور  که همه مشکالت و مصائبدر برابر 

کرد و در این راه  یگذار هینیست. در عرصه تربیت دینی باید روی نهادینه کردن باور معاد به جد سرما
که خداوند متعال در  ییها . روش(1391 ،فرقانی) ها بهره برد ها و اثرگذارترین شیوه از بهترین روش

و هدایت انسان در آن از چیزی در آن  تیای آسمانی که در ترب کار برده است، عطیه قرآن کریم به
 یسعادت دنیوی و اخرو یسو فروگذار نشده است و تا روز قیامت بهترین و برترین راهنمای انسان به

(. 9)اسراء/ « ذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلََّتِی هِیَ أَقْوَمُإِنََّ ه» .کند است و انسان را به استوارترین راه هدایت می
سار زالل عترت بهره برد که رسول خاتم آن را همتای قرآن خواندند و شرط  وهله بعد باید از چشمه در

هدایت و نجات از ضاللت را تمسک به قرآن و عترت دانستند. این تمسک  قیباقی ماندن در طر
 ،ینید تیو ترب یه ما در تمامی شئون زندگی از جمله در امر آموزش اعتقادمحقق نخواهد شد اال اینک

 (.1399، شریعتمداری) نماییم از این دو ثَقَل منور، کسب نور هدایت
 داخل در که شد مشخص موضوع راستای در خارج و داخل در ها پژوهش بررسی با همچنین

 بر تأکید با معاد باوری بر مبتنی دینی تتربی های روش استنتاج به مستقیم صورت به تحقیقی کشور
 شده اشارهای آن به مقدمه در ضمنی صورت به تحقیقات از برخی در است نشده کریم پرداخته قرآن
به  ی( در پژوهش1391)و همکاران  امامی: اینکه جمله از است آمده دست به ناهمخوانی نتایج و است
از  یپژوهش حاک جیپرداخت. نتا «اتیروا و اتیز نگاه آبه معاد ا مانیا یتیآثار ترب» لیتحل و یبررس

در اجتماع و فرد دارد. تا  یفراوان ریآن تاث ادیمسلمانان معاد است که  نیاز اصول د یکی بود که نیا
 ادی یعنی، عادبه م مانیشده است. منظور از ا یفراوان تأکیدآن  یهم رو اتیجا که در قرآن و روا آن
در جهان آخرت  یکم و کاست چیکه اجر و عقاب آنها بدون ه میده انجام می اینکه در د یاعمال جهینت

کسب خواهد کرد.  یاریدر امر معاد تفکر کند اثرات سازنده بس قاًیعم یو اگر شخص دیبه ما خواهد رس
قرآن  دگاهیافراد در جامعه از د ینید تیموانع ترب» یبه بررس ی( در پژوهش1391)مختاری و  نیفرورد
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و دور  تیاست که با هدف ترب ینیبود که اسالم د نیاز ا یپژوهش حاک جیپرداخت. نتا «ثیو حد
 یعمل ؛ ونهاد یتیی گ عرصه و پرستش خداوند پا به یها از شرک و جهل و بت پرست کردن انسان

 کند فراهم می یبستر ،یدوام و استکمال نظام اسالم ،یاسالم، عالوه بر بالندگ نیرسالت د نیشدن ا
گام  یرستگار یفرموده است انجام دهند و به سو نیآنها مع یرا که خداوند برا یفیافراد جامعه وظا تا

کردن باور به معاد در  نهیهای نهاد روش»( در پژوهشی به بررسی 1393شریفی و داودی )بردارند. 
زندة فراوانی در بود که باور معاد، دارای تأثیرات ار نیاز ا یپژوهش حاک جینتاپرداخت. « ینید تیترب

های تربیت دینی جامعه است؛ پیرایش افراد  مؤلفه نیتر حیطه زندگی فردی و اجتماعی انسان و از مهم
از معصیت از  یریگ شیبشر از رذایل اخالقی و آراستن آنان به فضایل انسانی، تقویت عبودیت و پ

رین وسیله برای هدایت و نجات و مؤثرت نیتر یگفت: قو توان اثرات این اعتقاد است؛ در یک جمله می
 .ستیجامعة معاصر از منجالب فساد، چیزی جز نهادینه کردن باور به معاد ن

 پژوهشی حوزه می بایست بیان نمود که در نظریدر حوزه در بحث اهمیت و ضرورت پژوهش 
 های حوزه از کریم قرآن بر تأکید با معاد باوری بر مبتنی دینی تربیتهای  روش استنتاج که گفت باید

 در خارج و داخل در که محدودی های پژوهش مطالعه. است شده توجه کمتر آن به که است پژوهشی
 استنتاج مورد در جامع پژوهشی تاکنون که است این دهنده نشان است؛ شده انجام موضوع راستای

 همین بر ،است نگرفته انجام کریم قرآن بر تأکید با معاد باوری بر مبتنی دینی تربیت های روش
. است ضروری بسیار کریم قرآن بر تأکید با معاد باوری بر مبتنی دینی تربیتهای  روش استنتاج اساس

 معاد باوری بر مبتنی دینی تربیت مبانی استنتاج نتایج که گفت باید کاربردی حوزه در همچنین
 سازی بستر مچنینه. نماید زیادی کمک دینی تربیت حوزه ضعف و قوت نقاط شناسایی به تواند می

 تواند می کریم قرآن بر تأکید با معاد باوری بر مبتنی دینی تربیت مبانی استنتاج ی زمینه در آموزشی
 پرورش، و آموزش وزارت تربیتی مراکز فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت تربیتی مراکز به ارائه جهت

 و دینی تربیت مشکالت رفع جهت رد راهکارهایی مرتبط نهادهای دیگر و کشور سراسر های دانشگاه
 های روش استنتاجهدف کلی این پژوهش  .دهد ارائه دینی تربیت سطح ارتقای برای ای برنامه ایجاد
کریم می باشد و اینکه پژوهشگر به دنبال  قرآن بر تأکید با معاد باوری بر مبتنی دینی تربیت

 چه دارای کریم قرآن بر تأکید با باوری معاد بر مبتنی دینی پاسخگویی به این سوال است که تربیت
 ؟است هایی روش

 پژوهش روش
 گرفته انجام فرانکنا شده بازسازی الگوی با استنتاجی روش طریق از و کیفی رویکرد با پژوهش این

 مقاالت و شده انجام های پژوهش همچنین و دینی متون و تفاسیر و قرآن شامل پژوهش حوزه. است
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 از تحقیق موردنیاز های داده آوری جمع از پس تحقیق این در. بود عاد باوریم زمینه در شده نوشته
 الگوی مبنای بر سپس. شد بندی دسته مفاهیم ابتدا موضوعی کدگذاری روش از استفاده با فوق، متون

 باالبردن جهت. گردید استنتاج تربیتی های روش و اصول مبانی، اهداف، فرانکنا، استنتاجی
 زیر مرتبا نتایج به دستیابی های راه حاصل، نتایج از اطمینان منظور به و باورپذیری و پذیری اطمینان

الگو که در این مراحل اجرایی است.  گرفته قرار تفسیر و وتحلیل تجزیه مورد متخصص، اساتید نظر
نگر  واقعهای  بیان گزاره -2بیان بایدهای آغازین  -1 از: اند عبارتاند به ترتیب    پژوهش به کار رفته

نگر فلسفی یا الهیاتی  های واقع استخراج اهداف میانی، گزاره -4استخراج اهداف بنیادی هنجارین  -3
 استخراج روش تربیتی. -1استخراج اصول  -5

 ها یافته
های مستخرج از قرآن و متون اسالمی پیرامون گویی به سوال پژوهش پاراگرافبرای تسهیل پاسخ

فاهیم با روش کدگذاری موضوعی استخراج گردید. این کد مفاهیم در به صورت کدم معاد باوری
 از: اند عبارت 1جدول 

 تأکید با معاد باوری بر مبتنی دینی های تربیت مفاهیم همدسته شده مربوط به روش 1جدول 

کریم قرآن بر  

های واقع نگر )مبانی( گزاره های تربیتی روش اصول   

 .ها است ن خصلتتری شریف ،ها پیمان نگهداری عهد و

 .استپیمان خداوند اعطا نمودن پاداش 

 .است پیمان بندگان اطاعت و عبادت خداوند

 عهد انسان در ایمان به پیامبران و مالئکه و کتب آسمانی است.

بسته یا خود با خود  انسانهایی که خدا با  پیمانها شامل پیمان
 است.  با مردم بسته انسانیا بسته و 

 سعادت دنیا و آخرت خود مسئول است. انسان در برابر

 عهد انسان عمل به تکالیف الهی و ایمان است.

 وفای به عهد

 عمل نمودن به عهد
 عمل نمودن به پیمان

 عمل نمودن به تکالیف الهی
 ص() امبریپعمل نمودن به دستورات 

 عمل نمودن به دستورات ائمه اطهار
 پذیر بودن در برابر عهد و پیمان مسئولیت

 ن داشتن به خداایما

 دوستی و مهربانی عامل تشکیل اجتماع است.

عامل اتحاد امت اسالم و دوری از  دین و کتاب و آورندگان وحی
 تفرقه است.

پذیرفتن دین خدا و عمل به دستورات او همان پیوستن به جماعت 
 است.

 حبل اهلل همان خدا و رسول است.

 .پیوستن به جماعت عامل پیروزی بر دشمنان است

 گسستن از حبل اهلل عامل مسلط شدن دشمن است.

 پیوستن به جماعت

 وحدت داشتن
 همدلی نمودن

 شکیبایی نمودن در راه خدا
 دوستی نمودن با مسلمانان

 دشمن بودن با کفار
 پیوستن به دین خدا

 پذیرفتن تعالیم پیامبران
 ت الهیعمل نمودن به دستورا



 51آن  ی)ع( و اعتبارسنج یحضرت عل هایدر آموزه یشیمثبت اند یتیترب هایداللت یواکاو

 
های واقع نگر )مبانی( گزاره های تربیتی روش اصول   

 دوستی نمودن پایداری حکومت در اجتماع و امت واحد بودن است.
 مهربانی نمودن

 صدقه و انفاق سیره صالحان است.
 انفاق پاک کننده گناهان است.

 بخشش به دیگران

 

 زکات دادن
 صدقه دادن
 انفاق کردن

 پرداخت زکات توزیع عادالنه ثروت پرداخت زکات واجب است.

 ایمان به معاد عامل رسیدگی به فقرا است.

مندی از یاری خدا در قیامت بهره یاری رساندن به فقرا سبب
 است.

 توجه به فقرا عامل جذب آنان به دین است.

 مبارزه با فقر

 رسیدگی نمودن به فقرا
 زکات دادن
 صدقه دادن
 انفاق کردن

 ترویج نمودن مضامین دینی در جامعه

 اکرام یتیمان در اسالم دارای اهمیت است.

 آخرت است.عدم رسیدگی به یتیمان سبب گرفتاری به عذاب 
 اکرام یتیمان

 اکرام نمودن یتیمان
 رسیدگی نمودن به وضع یتیمان جامعه

 انسان در برابر اموال یتیمان مسئول است.

 انسان در برابر یتیمان عهد و پیمان دارد.

 تصرف در اموال یتیم بر اساس موازین شرعی مجاز است.
 رفتار با یتیمان

 عادالنه رفتار نمودن با یتیمان
 داری نمودن اموال یتیمانامانت

 ظلم و ستم به دیگران از بین برنده اعمال نیک است.

 عمل ننمودن به حالل و حرام از مصادیق ستم است.

 ارتکاب به گناه در نهان و آشکار از مصادیق ظلم است.

 ظلم دارای انواع ظلم به خود، ظلم به دیگران، ظلم به خدا است.

 مصادیق ظلم است. عمل ننمودن به دستورات الهی از

 تعدی به حقوق دیگران از مصادیق ظلم است.

 دوری از ستم به دیگران

 دوری نمودن از ظلم به خود
 دوری نمودن از ظلم به خدا

 عبادت نمودن خدا
 دوری نمودن از ظلم به دیگران

دوری نمودن از ارتکاب به گناه در نهان 
 و آشکار

 

 است. کار و نیکوکارعدالت در عدم برابری گنه

 
 عدالت

 عمل نمودن به عدالت
 رعایت نمودن عدالت بین افراد جامعه

 دوری نمودن از بی عدالتی

 ایمان به خدا عامل ایمان به معاد است.

 استمرار در کفر سبب عدم توفیق در ایمان است.

 شود.به معاد می مؤمنانهدایت قرآن شامل 
 ایمان

 ایمان داشتن به خدا
 قرآنعمل نمودن به دستورات 
 دوری نمودن از کفر

 تقوا توشه قیامت است.

 تقوا در رعایت حالل و حرام است.
 تقوای الهی

 تقوا داشتن
رعایت نمودن حالل و انجام دادن 

 واجبات
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های واقع نگر )مبانی( گزاره های تربیتی روش اصول   
دوری نمودن از حرام و ترک نمودن 

 محرمات

 انجام اعمال صالح سبب برخورداری از پاداش آخرت است.
 ای الهی است.انجام اعمال صالح سبب رسیدن به لق

 نماز خواندن از اعمال صالح است.

 پرداخت زکات از اعمال صالح است.

 انجام اعمال صالح عامل داشتن تمانینه است.

 عمل صالح

 انجام دادن اعمال صالح
 پرداختن زکات
 خواندن نماز

 عبادت کردن خدا
 آرامش داشتن

و ص( عامل ایمان به خدا ) امبریپتعقل نمودن در سخنان قرآن و 
 معاد است.

ایمانی به خدا و ص( عامل بی) امبریپعدم تعقل در سخنان قرآن و 
 معاد است.

 ایمانی به معاد عامل بسته شدن راه تفکر و تعقل است.بی

 ایمانی به معاد دوری از بی

 تعقل نمودن
 دوری نمودن از بی ایمانی

 تفکر نمودن در دستورات دینی
 بصیرت داشتن

 مندی از پاداش قیامت است.مل بهرهدوری از هوای نفس عا

 پیروی از هوای نفس عامل دوری از راه خدا است.

محاسبه نفس و دوری از هوای 

 نفس
 محاسبه نمودن نفس

 دوری نمودن از هوای نفس

 عامل تزکیه نفس و عامل حفظ نفس از گناه است. معاد باوری

 مراقبت نفس عامل محافظت نفس از گمراهی است.

ین کفر به سرزمین ایمان عامل دور نگه داشتن هجرت از سرزم
 نفس از گناه است.

 تزکیه نفس عامل رستگاری است.

 توبه از گناه عامل تزکیه نفس است.

 حفظ و تزکیه نفس

 تزکیه نمودن نفس
 حفظ نمودن نفس از گناه
 مراقبت نمودن از نفس

هجرت نمودن از محیط کفر به سرزمین 
 ایمان و اسالم

 توبه نمودن

 ها و زمین نشانه قدرت و علم و حکمت خدا است.ینش آسمانآفر

 تعقل و تفکر در نظام آفرینش عامل ایمان به خدا و معاد است.

 های قرآن جهت پی بردن به وجود قیامت است.بیان داستان

 خردمندی عامل پند گرفتن از آیات قرآن است.

 تفکر در آیات قرآن عامل پذیرش معاد است.

 بصیرت افزایی

 وجه نمودن به حکمت خداوندت
 پند گرفتن

 عبرت گرفتن
 مطالعه نمودن قرآن

 مطالعه نمودن تفسیر قرآن
 تعقل نمودن
 خردورزی

مطالعه سرگذشت نیکوکاران و بدکاران و عبرت گرفتن از گذشته 
 عامل ایمان به خدا و روز قیامت است.

 عبرت آموزی

 عبرت گرفتن از گذشته
 مطالعه نمودن تاریخ

 ودنتذکر نم
 موعظه نمودن

 توبه نمودن توبه و دوری از گناه سبب توبه و دوری نمودن از گناه است. معاد باوری
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 دوری نمودن از گناه
 اصالح نمودن عمل
 اصالح نمودن عقیده

 ای است.ظن و گمان بد نسبت به دیگران عمل نکوهیده

عمل بر اساس عقل و با شناخت و آگاهی عامل دوری از خطا و 
 است. اشتباه

 دوری از ظن و گمان بد

 دوری نمودن از ظن و گمان بد
 کاربست عقل

تالش نمودن برای کسب شناخت و 
 آگاهی

 حب دنیا عامل انکار معاد است.

 دنیا دوستی عامل دوری از جهاد در راه خدا است.

 زندگی انسان دارای دو صورت ظاهری و باطنی است.

 دنیا ظاهر زندگی است

 ست.آخرت باطن زندگی ا

 آخرت نتیجه واقعی زندگی دنیا است.

 دوری از دنیا دوستی

 دوری نمودن از دنیا طلبی
 دوری نمودن از جاه طلبی

 شناخت حق و باطل
 جهاد نمودن در راه خدا

 شناخت معاد

 آخرت سرای آرامش است.

 آزمایشهای الهی عامل جدا نمودن راستگویان و دروغگویان است.

 به اوامر الهی است. عامل تسلیم شدن معاد باوری

 آرامش و قرار داشتن

 

 آرامش داشتن
 صداقت داشتن و راستگو بودن

 دوری نمودن از دروغگویی
 برقرار نمودن آرامش در زمین

 صبر نمودن
 تسلیم اوامر الهی بودن

مندی از پاداش انفاق مال، پرداخت صدقه و زکات دادن عامل بهره
 آخرت است.

 
 تزکیه اقتصادی

 زکات دادن
 دقه دادنص

 انفاق کردن

 بخل ورزیدن عامل دوری از رحمت الهی است.

در معامله رعایت عدالت و رعایت حدود الهی و مکتوب نمودن 
 معامله توصیه شده است.

 معامله

 دوری نمودن از بخل
 عدالت داشتن

 رعایت نمودن حدود الهی
 مکتوب نمودن مورد معامله

 اسراف عامل گرفتاری به عذاب الهی است.

 های الهی است.اسراف استفاده نادرست از نعمت
حقوق خویشاوندان و مسکین و در راه مانده و فقرا راز  پرداختن

 دستورات الهی است.

 دوری از اسراف اموال

 های الهیاستفاده نمودن صحیح از نعمت
 دوری نمودن از اسراف

 پرداخت نمودن حقوق خویشاوندان
 پرداخت نمودن حقوق فقرا

 ی عامل گرفتار شدن به عذاب قیامت است.رباخوار

 رباخواری حرام است.
 دوری نمودن از رباخواری دوری از رباخواری
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 فروشنده باید رعایت حقوق دیگران را در معامله بکند.

 کم فروشی عامل فساد در زمین است.

 کم فروشی عامل خسارت زدن به دیگران است.
 دوری از کم فروشی

 یدوری نمودن از کم فروش
 پرداختن حقوق دیگران

 اختالف در دین و تفرقه مردود است.
 وحدت نظر و اتفاق قول عامل بسته شدن راه نفوذ دشمن است.

 پیروی از دین خدا و پیامبران عامل وحدت بخش مسلمانان است.
پیوستن به دین الهی عامل برقراری انس و الفت در بین افراد 

 اجتماع است.
 وحدت عامل پیروزی است.

 دوری از تفرقه

 انس داشتن
 الفت داشتن

 وحدت داشتن
 دوری نمودن از تفرقه
 پیوستن به دین خدا

 

 

 بحث و نتیجه گیری
کریم  قرآن بر تأکید با معاد باوری بر مبتنی دینی تربیت های روش استنتاج درصدد پژوهش این

رآن و تفاسیر و متون پاراگراف های مرتبط با موضوع پژوهش به صورت هدفمند از ق در ابتدا. است
اسالمی استخراج گردید و سپس متون در جداول قرار گرفته و به روش کدگذاری موضوعی مطالب 
کدگذاری گردید و در مرحله بعد مطالب کدگذاری شده همدسته شدند. نتایج حاصل مورد بررسی قرار 

شرح زیر توصیف و به  2های تربیتی حاصل از جدول روشدر زمینه گرفت و مبانی استخراج شده 
 :گردیدتبیین 
های عمل نمودن به عهد، عمل نمودن به پیمان، عمل نمودن به تکالیف الهی، عمل روش -1

پذیر بودن در برابر عهد  ص(، عمل نمودن به دستورات ائمه اطهار، مسئولیت) امبریپنمودن به دستورات 
ادامه این عهد باید  ه که او را بپرستند و درو پیمان، ایمان داشتن به خدا: خداوند از انسانها عهد گرفت

الست  پیماناین عهد  پیامبران و امامان الهی را نیز اطاعت نمایند که دستورات آنان نیز دستور خداست
أَنْفُسِهِمْ   آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى  وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنی»فرماید: که خداوند میاست 

و )به خاطر ( 112)االعراف/ «شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذا غافِلینَ  أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى
بیاور( زمانى را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذریه آنها را برگرفت و آنها را گواه بر 

 «دهیم! آرى، گواهى مى»گفتند: « آیا من پروردگار شما نیستم؟»و فرمود:( خویشتن ساخت )
های وحدت داشتن، همدلی نمودن، شکیبایی نمودن در راه خدا، دوستی نمودن با روش -2

مسلمانان، دشمن بودن با کفار، پیوستن به دین خدا، پذیرفتن تعالیم پیامبران، عمل نمودن به دستورات 
ها به کار برده است های تربیتی که خداوند برای انساناین روش ، مهربانی نمودن:الهی، دوستی نمودن
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شود مسلمانان به یکدیگر بپیوندند و به این سبب دارای قدرت زیادی بشوند که بتوانند بر سبب می
 .مشکالت و بر دشمنان فائق آیند

ی تربیتی از آن رو است هاهای زکات دادن، صدقه دادن، انفاق کردن: اهمیت این روشروش -3
که خداوند افراد را به اهمیت دادن و توجه نمودن به وضع سایر افراد اجتماع توجه داده است این روش
ها ناظر بر سه بعد فردی، اجتماعی و اقتصادی است. در بعد فردی پرداخت زکات و انفاق در راه خدا و 

و نماز خواندن ذکر شده که به انسان آرامش صدقه دادن در زمره اعمال صالح و در کنار عبادت خدا 
وَ أَقیمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ : »نمایدبخشد و انسان را به متوجه خداوند میمی

و هر  و نماز را برپا دارید و زکات بدهید( )119)البقره/« نْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌخَیْرٍ تَجِدُوهُ عِ
چه  چه برای خودتان از کار نیک پیش فرستید آن را در نزد خداوند خواهید یافت، حقَّا که خدا به آن

 (کنید بیناست. می
های آشنا نمودن افراد با احکام یکی از روش عه:های ترویج نمودن مضامین دینی در جامروش -4

دینی و معارف اسالمی تبلیغ دین در جامعه است که خداوند به پیامبران خود در این زمینه امر نموده 
است و این روش آن قدر دارای اهمیت است که پیامبران الهی همه زندگی خود را صرف این موضوع 

هی دادند زیرا تبلیغ دین سبب آشنا نمودن افراد با دین و نجات نموده و هر چه داشتند در راه دین ال
 .آنان از ضاللت و گمراهی و قرار گرفتن در مسیر هدایت است و این امر دارای پاداش عظیمی است

های اکرام نمودن یتیمان، رسیدگی نمودن به وضع یتیمان جامعه: دین اسالم به رسیدگی روش -5
خواهد که نسبت به یتیمان بی تفاوت نباشند و دهد و از مسلمانان می می به وضع یتیمان اهمیت بسیار

پس یتیم را هرگز خوار و (. )9)الضحی/« فَأَمَّا الْیَتیمَ فاَل تَقْهَرْ»با آنان به نیکی و احترام رفتار نمایند: 
 (ساز.رانده م
داری نمودن اموال یتیمان: رعایت عدالت در های عادالنه رفتار نمودن با یتیمان، امانتروش -1

ای ویژه به رفتار عادالنه با یتیمان حق همه افراد جامعه باید بشود و در بین افراد جامعه قرآن توصیه
وال خود را ندارند لذا قرآن داری از امدارد و از آنجا که کودکان یتیم به دلیل کوچکی توانایی نگه

داری نگه دارند که در غیر این توصیه نموده که اموال یتیمان را تا بزرگ شدن آنها با رعایت امانت
بُطُونِهِمْ ناراً وَ   ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فی  الْیَتامی إِنَّ الَّذینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ»گردند: صورت دچار عذاب الهی می

خورند جز این نیست که  همانا کسانی که اموال یتیمان را به ظلم می(. )19)النساء/« سَیَصْلَوْنَ سَعیراً
برند )تجسم عینی هر تصرف در مال یتیم خوردن آتش در آخرت است( و به  آتش در شکم خود فرو می

 (ای اندک میان خوردن و مرگ( در آتش فروزان درآیند و حرارت آن را بچشند. )به فاصلهزودی 
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های دوری نمودن از ظلم به خود، دوری نمودن از ظلم به خدا، عبادت نمودن خدا، دوری روش -1
ود نمودن از ظلم به دیگران، دوری نمودن از ارتکاب به گناه در نهان و آشکار: انسان باید از ظلم به خ

و ارتکاب به گناهی که نفس او را از پاکی دور نماید بپرهیزد و از ظلم به دیگران و تضییع حقوق آنان 
دوری نموده همچنین خداوند را آنچنان که شایسته اوست عبادت و پرستش نماید و از ظلم به خدا نیز 

 .بپرهیزد و از همه گناهان آشکار و پنهان دوری نماید
ن به عدالت، رعایت نمودن عدالت بین افراد جامعه، دوری نمودن از بی های عمل نمودروش -3

های تربیتی بازدارنده از عدالتی و ظلم به دیگران از روشعدالتی: رعایت عدالت و دوری نمودن از بی
یلُ عَلَی الَّذینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ إِنَّمَا السَّب» عذاب است:

جز این نیست که راه )مجازات و کیفر( بر کسانی )باز( است که به مردم ستم (. )42)الشوری/« أَلیمٌ
 (ی دردناک خواهند داشت.جویند آنها عذاب کنند و در زمین به ناحق سلطه و فساد می می

های ایمان داشتن به خدا، عمل نمودن به دستورات قرآن، دوری نمودن از کفر: این روشروش -9
نماید و سبب قرار گرفتن او در مسیر هدایت میهای تربیتی انسان معادباور را از خطا و اشتباه دور می

رَسُولِهِ وَ الْکِتابِ الَّذی أَنْزَلَ مِنْ   یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْکِتابِ الَّذی نَزَّلَ عَلی»شود: 
ای ( )131)النساء/ «ًرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَالالً بَعیداقَبْلُ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَالئِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِ

و کتب )آسمانی( که پیش از  و کتابی که بر او نازل کرده کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و پیامبرش
این فرستاده است، ایمان )واقعی( بیاورید کسی که خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبرانش و روز 

 .(، در گمراهی دور و درازی افتاده استواپسین را انکار کند
تقوا داشتن، رعایت نمودن حالل و انجام دادن واجبات، دوری نمودن از حرام و  هایروش -19

مندی های موثر در دوری از آتش دوزخ و بهرهترک نمودن محرمات: روش برگرفتن توشه تقوا از روش
 (.191ره/)البق« وَ اتَّقُونِ یا أُولِی الْأَلْبابِ  وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوی»... از پاداش اخروی است: 

انجام دادن اعمال صالح، پرداختن زکات، خواندن نماز، عبادت کردن خدا، آرامش های روش -11
قرب الهی روش انجام اعمال صالح موثر است و از اعمال صالح که قرآن به  داشتن: برای رسیدن به

های عبادت خدا و نماز خواندن و پرداخت زکات اشاره نمود و روش توان بهآن اشاره نموده می
ای از هیچ چیز و و واهمه همچنین مومن به سبب حب الهی که در دل دارد آرامش داشته و هیچ ترس

 .هیچ کس ندارد
ایمانی، تفکر نمودن در دستورات دینی و بصیرت  های تعقل نمودن، دوری نمودن از بیروش -12

گردد و روش دوری از داشتن: لزوم روش تعقل نمودن از آنجا است که تعقل سبب دوری از اشتباه می
گردد. همچنین دستورات دین اسالم کلیه امور الزم جهت رسیدن بی ایمان سبب استحکام ایمان می

و به رستگاری را دارد لذا مسلمان باید در دستورات دینی تفکر نماید و آنها را به درستی دریابد و با ا
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ینَ وَ الَّذ»به حکم قرآن:  چراکهعمل به آن از گناه به دور باشد و به سمت خیر و صالح گام بردارد 
کسانی که کفر ورزیده و آیات ما را (. )19)المائده/« کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا أُولئِکَ أَصْحابُ الْجَحیمِ

 (اند آنها اهل دوزخند. تکذیب نموده
داند که در های محاسبه نمودن نفس، دوری نمودن از هوای نفس: انسان مومن میروش -13

که انسان بداند در قیامت نتیجه شود لذا بهترین روش برای اینمی قیامت به حساب اعمال او رسیدگی
اعمال او چگونه است این است که خود به حساب اعمال خود رسیدگی نماید قبل از این که به حساب 
او در قیامت رسیدگی شود و همین رسیدگی به اعمال خود سبب دور نمودن نفس از هواها و خواهش

*  عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ کِتاباً یَلْقاهُ مَنْشُوراً  وَ کُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فی»گردد: های نفسانی می
 .(14-13)االسراء/ «بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسیباً  اقْرَأْ کِتابَکَ کَفی

های تزکیه نمودن نفس، حفظ نمودن نفس از گناه، مراقبت نمودن از نفس، هجرت روش -14
 نمودن از محیط کفر به سرزمین ایمان و اسالم، توبه نمودن: انسان وظیفه دارد نفس خود را از گناه

رود به سبب حضور در محیط کفر و گناه دور بدارد و به تزکیه نفس بپردازد و درصورتی که بیم آن می
آلود نتواند نفس خود را حفظ کند لذا روش هجرت نمودن از محیط کفر و توبه نمودن از گناه نیز از 

وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ »وظایف انسان است تا به پاکی نفس خود عمل نماید: 
 (.49-41)النازعات/ «فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوی *الْهَوی
جه نمودن به حکمت خداوند، پند گرفتن، عبرت گرفتن، مطالعه نمودن قرآن، تو هایروش -15

های الهی مطالعه نمودن تفسیر قرآن، تعقل نمودن، خردورزی: مطالعه قرآن و توجه نمودن به حکمت
گردد و البته با توجه به این که آیات قرآن دارای صورت سبب قرار گرفتن افراد در صراط مستقیم می

نفهمید ولی صورت باطنی آن نیازمند طنی است و صورت ظاهری آن را به راحتی میظاهری و با
 .داشتن علم تفسیر است لذا برای دریافتن مفهوم آیات باید به نظر مفسران قرآن رجوع نمود

های عبرت گرفتن از گذشته، مطالعه نمودن تاریخ، تذکر نمودن، موعظه نمودن: اهمیت روش -11
فرماید بازگو کردن سرگذشت پیشینیان به گردد که قرآن میی از آنجا مشخص میهای تربیتاین روش

از آن موعظه و تذکر بگیرند و به این سبب به راه حق بروند و دچار خطا و  مؤمناناین منظور است که 
هذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ   الًّ نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَکَ وَ جاءَکَ فیوَ کُ» اشتباه نشوند:

 (.129)هود/« لِلْمُؤْمِنینَ  وَ ذِکْری
های توبه نمودن، دوری نمودن از گناه، اصالح نمودن عمل، اصالح نمودن عقیده: روش -11

ای خالصانه که بازگشت به گناه را غیر ممکن ناهان گذشته خود توبه نماید توبهانسان مومن باید از گ
ای درست را برگزیند: سازد و اعمال خود را اصالح نماید و عقیده خود را نیز اصالح کند و عقیدهمی
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 جَنََّاتٍ وَیُدْخِلَکُمْ سَیَِّئَاتِکُمْ عَنْکُمْ یُکَفَِّرَ أَنْ رَبَُّکُمْیَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللََّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى »
انِهِمْ وَبِأَیْمَ أَیْدِیهِمْ بَیْنَ یَسْعَى نُورُهُمْ مَعَهُ آمَنُوا وَالََّذِینَ النََّبِیََّ اللََّهُ یُخْزِی لَا یَوْمَ الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِی

 (.3)التحریم/« قَدِیر شَیْءٍ کُلَِّ عَلَى إِنََّکَ نَا وَاغْفِرْ لَنَایَقُولُونَ رَبََّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَ
های دوری نمودن از ظن و گمان بد، کاربست عقل، تالش نمودن برای کسب شناخت روش -13

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا »و آگاهی: ظن و گمان از گناهان بوده و عامل گرفتاری به عذاب الهی است: 
أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ ال تَجَسَّسُوا وَ ال یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ 

 .(12)الحجرات/« قُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحیمٌأَخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّ
های دوری نمودن از دنیا طلبی، دوری نمودن از جاه طلبی، شناخت حق و باطل، جهاد روش -19

نمودن در راه خدا، شناخت معاد: انسان معادباور وظیفه دارد در راه خدا جهاد نماید و برای پیروزی دین 
نه تنها از عذاب الهی به دور بماند که به پاداشی که مستحق اوست در قیامت دست خدا تالش نماید تا 

ی الْأَرْضِ أَ رَضیتُمْ بِالْحَیاةِ سَبیلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَ  یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ما لَکُمْ إِذا قیلَ لَکُمُ انْفِرُوا فی»یابد: 
 .(33)توبه/« الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا فِی الْآخِرَةِ إاِلَّ قَلیلٌ

های آرامش داشتن، صداقت داشتن و راستگو بودن، دوری نمودن از دروغگویی، برقرار روش -29
 اوامر الهی بودن. نمودن آرامش در زمین، صبر نمودن، تسلیم

های دوری نمودن از بخل، عدالت داشتن، رعایت نمودن حدود الهی، مکتوب نمودن روش -21
مورد معامله: دستورات الهی همه برای دوری از اختالف بین افراد است لذا روش رعایت حدود الهی و 

اختالفی بوجود نیاید  شود بین افرادعمل نمودن به عدالت و مکتوب نمودن مورد معامله همه سبب می
 ها عامل دوری از آتش دوزخ است.و لذا این روش

های الهی، دوری نمودن از اسراف، پرداخت نمودن های استفاده نمودن صحیح از نعمتروش -22
حقوق خویشاوندان، پرداخت نمودن حقوق فقرا: این روشها سبب قرار گرفتن در مسیر درست و کسب 

 .رضایت الهی است
دوری نمودن از رباخواری: خداوند مسلمانان را به دوری از رباخواری فراخوانده زیرا با  روش -23

أَضْعافاً  یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَأْکُلُوا الرِّبَوا: »انسان در معاد از عذاب الهی در امان است این روش
 (.139)آل عمران/« مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

فرماید: های دوری نمودن از کم فروشی، پرداختن حقوق دیگران: خداوند در قرآن میروش -24
یَظُنُّ  أَال *وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ *الَّذینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ *فینَوَیْلٌ لِلْمُطَفِّ»

 (.1-4)المطففین/« أُولئِکَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

های انس داشتن، الفت داشتن، وحدت داشتن، دوری نمودن از تفرقه، پیوستن به دین روش -25
این ( )92)االنبیاء/ «فَاعبُدونِ رَبُّکُم وَأَنا واحِدَةً أُمَّةً أُمَّتُکُم ذِهِه إِنَّ» فرماید:خدا: خداوند در قرآن می
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)پیامبران بزرگ و پیروانشان( همه امّت واحدی بودند )و پیرو یک هدف(؛ و من پروردگار شما هستم؛ 
 .د!(مرا پرستش کنیپس 

 و شریفی و (1391) اریمخت و فروردین، (1391) همکاران و  امامی های یافته با مذکور نتایج
 از یکیبررسی و تبیین سوال فوق بیانگر این است که . دارد انطباق و نسبی همخوانی (1393) داودی
 در که است بایسته بلکه شایسته، تنها نه که است یهای روش از استفاده «دینی تربیت» در ها گستره
 شود گرفته کار به دانشجویان و آموزان نشدا جوانان، نوجوانان، بویژه فراگیران و متربیان دینی تربیت

 مسایل اندرکاران دست همه که است مهمی مبانی و اصول از صحیح، تربیتی های روش از استفاده و
 ها روش کارگیری به دنیای امروز، دنیای» زیرا کنند، وافر توجهی آن به باید جوانان و نوجوانان تربیتی

 غیر و مستقیم نوع دو در را تربیتی مطلوب های روش توان یم گاهی. «کارهاست راه از گیری بهره و
 گاه آن، جز و تربیت مکان، و زمان شرایط متربیان، های ویژگی به توجه با که کرد بحث مستقیم

 غیر روش هر که نیست چنین این و است مؤثرتر تربیت در مستقیم غیر روش گاه و مستقیم روش
 مواردی، کریم قرآن در متعال خداوند رو، همین از (.1393، یمصباح یزد) باشد سازتر کار ی مستقیم

 ایها یا»  و «الناس ایها یا» ،«الکافرون ایها یا» مانند ;صریح و مستقیم های خطاب و ها روش از
بخشد و لذا ایمان به معاد به زندگی جهت داده و به آن هدف می .است کرده استفاده «آمنوا الذین

نیست بلکه آغاز راه ابدی است. انسان معادباور نفس خود را از ارتکاب به گناه  مرگ نه تنها پایان کار
زداید تا در آخرت مورد توبیخ قرار نگیرد. انسان معادباور های گناه میحفظ می کند و آن را از آلودگی

شش دهد به امید این که مورد بخدر صورت غفلت و ارتکاب به گناه توبه را مبنای کار خود قرار می
با وفای به عهد در ارتباط  معاد باوریکند که قرار گیرد. مبانی حاصله در زمینه معاد باوری بیان می

گیرد و مندی از هدایت الهی مبنای اعتقاد به معاد قرار میاست. ایمان به خدا و رعایت تقوا و بهره
 ن و نظر کردن در آیات وگردد. تفکر و تعقل نمودسبب تربیت انسان رعایت حدود و قوانین الهی می

تواند مبنایی باشد که انسان به معاد ایمان بیاورد و در اعمال و های الهی در نظام آفرینش مینشانه
رفتار خود با دیده تامل بنگرد و به رفتار شایسته پرداخته نفس خود را از هر گونه آلودگی به گناه حفظ 

ارد و لذا مبنا بر حفظ وحدت و دوری از تفرقه است. نماید. در دین اسالم اتحاد امت اسالم اهمیت د
بی نماید و وضعیت دیگران برایش دارای اهمیت است لذاانسان معادباور به فقرا و یتیمان رسیدگی می

کند بله به وضع معیشت افراد پیرامون خود توجه میتفاوت از مسایل اجتماع پیرامون خود عبور نمی
دوری از کم فروشی است که کم فروشی عامل خسارت مالی به  عاد باوریمنماید. یکی دیگر از مبانی 

بوده و عامل تربیت  معاد باورییابی به اهداف  سبب دست معاد باوریشود. رعایت مبانی دیگران می
 .انسان است
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 توصیف افراد برای دین مبلغ عنوان به را معاد باوری تربیتی های روشگردد  می پیشنهاد پایان در
 بهره با معاد بحث پرتو در اجتماع افراد سایر و آموزان دانش اعتقادی مبانی تقویت به .نمایند ینتبی و

 .بپردازند معاد باوری تربیتی روشهای از گیری
 منابع

 مجید.قرآن  -
 کنفرانس نیدوم ات،یوروا اتیبه معاد از نگاه آ مانیا یتیآثار ترب لیتحل و یبررس .1391 .ر ه،یعشر، ج ی،امام -

 ی.نیو پژوهش د یفرهنگ یمطالعات اجتماع یالملل نیب
 .4-9: 93. آثار و برکات معاد باوری از نگاه امام علی )ع(، مجله نامه جامعه، 1391احمد نژاد، کریمی زهرا.  -
ن . آثار دنیوی ایمان به معاد در نهج البالغه و شروح آن. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآ1393امیدی.  -

 و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 .33-52: 113. امکان و ضرورت معاد روحانی. مجله معرفت، سال بیستم، 1391الهی راد، صفدر.  -
فرهنگی،  علمی و نشر. درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران. جلد دوم. 1395خ.  ،یباقر -
 تهران.
 . نگاهی دوباره به تربیت اسالمی. جلد اول، چاپ سی و یکم، تهران: چاپ خجسته.1392باقری خ.  -
پست مدرن در  یها از رسانه یریدر بهرگ یاسالم کردیرو. 1391. دیسع ی،پورطهماسب ،اوشیسی، پورطهماسب -

 .42-49 :2شماره  ،یغیتبل تینامه ترب فصلنامه پژوهشی. نید تیترب
: 31و  35د باوری از منظر قرآن و کتاب مقدس. فصلنامه جستارهای علمی طلبگی، . معا1395توکلی، م ک.  -

13-54. 
. معاد جسمانی از منظر عالمه طباطبایی، با تأکید بر تفسیر المیزان، مجله معرفت 1393صحبت، م.  خوش -

 .35-51: 1کالمی، سال پنجم، 

 .31-42: 29د و معاد، مجله طلوع، سال پنجم، . سیره تبلیغی پیامبر اعظم در توحی1335رفیعی محمدی، ن.  -
: 4. آثار تربیتی اعتقاد به معاد، فصلنامه مطالعات تفسیری، سال اول، 1339سامانی سید محمود، نصیری علی.  -

34-9. 
 .تهران :دانشگاه امیرکبیر نشر جلد دهم،. یاسالم تیو ترب می. تعل1399ع.  ،یشریعتمدار -

 .صفحه 254 امیرکبیر، دانشگاه: تهران دهم، جلد. اسالمی تربیت و متعلی. 1399. ع شریعتمداری
 .13-15: 112مبلغان،  –. معاد جسمانی. مجله شبهه شناسی 1331علیزاده، اکبر اسد.  -
. بازخوانی اصول انسان شناختی در نظریه معاد 1391فرقانی، محمدکاظم، نجات مجید تقی، سلیمانی امیرحسین.  -

 .155-115: 32پژوهشنامه فلسفه دین )نامه حکمت(  جسمانی مال صدرا،
قرآن و  دگاهیافراد در جامعه از د ینید تیموانع ترب یبررس .1391 ادر.ن یافراکت یمختار هدی،م ،نیفرورد -

 ی.اسیو علوم س اتیحقوق، اله یکنفرانس مل نیدوم .ثیحد
 یی.شر طباطبان :تهران جلد دوم،. یجهان ابد یبه سو. 1313. ز یجیاله یقربان -
قم: انتشارات شناسی.  شناسی، انسان ( خداشناسی، کیهان1-3. معارف قرآن )1393. محمد تقی ،مصباح یزدی -

 (.مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى )قدس سره


