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 Purpose: This study seeks to infer the principles of religious 

education based on resurrection with emphasis on the Holy 

Quran. 

Materials and Methods: This research has been done with a 

qualitative approach and through inferential method with 

Frankenna reconstructed model. The field of research included 
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research and articles written in the field of resurrection. 

Findings: In this study, after collecting the required research 

data from the above texts, concepts were first categorized 

using thematic coding method. Then, based on Frankenna's 

inferential model, the principles were inferred. In order to be 

reliable and believable and in order to ensure the results, the 

ways to achieve the results were regularly analyzed and 

interpreted under the supervision of expert professors. 

Conclusion: Based on the results of research, some principles 

of religious education based on resurrection with emphasis on 

the Holy Quran are: faithfulness to the covenant, divine piety, 

faith, righteous deeds, avoiding disbelief in the resurrection, 

self-calculation and avoiding the air of the soul, Self-
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 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

با  یبر معادباور یمبتن ینید تیاستنتاج اصول ترب

 میبر قرآن کر دیتاک

 ،1یمعصومه مقدم
 دانشگاه آزاد ت،یو ترب میگروه فلسفه تعل یدکتر یدانشجو
 .رانیاواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان،  ،یاسالم

 
 ، *2سیدحسین واعظی 

واحد اصفهان  ،یدانشگاه آزاد اسالم ات،یگروه اله اریدانش
 .مسئول( سندهی)نو رانی)خوراسگان(، اصفهان، ا

 
 3یبراتعل میمر

واحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یدرس یزیگروه برنامه ر اریاستاد
 .رانیاصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا

 
 چکیده

بر  یمبتن ینید تیپژوهش درصدد استنتاج اصول ترب نی: اهدف
 .است میبر قرآن کر دیبا تاک یمعادباور

روش  قیو از طر یفیک کردیپژوهش با رو نی: او روش ها مواد
 شده فرانکنا انجام گرفته است. حوزه یبازساز یبا الگو یاستنتاج

پژوهش  نیو همچن ینیو متون د ریپژوهش شامل قرآن و تفاس
 .بود یمعادباور نهیانجام شده و مقاالت نوشته شده در زم یها
 ازیمورد ن یهاداده یآورپس از جمع قیتحق نیدر ا ها: افتهی

بتدا ا یموضوع یاز متون فوق، با استفاده از روش کدگذار قیتحق
رانکنا، ف یاستنتاج یالگو یشد. سپس بر مبنا یدسته بند میمفاه

ه و ب یریو باورپذ یریپذنانی. جهت اطمدیاصول استنتاج گرد
بًا مرت جیبه نتا یابیدست یهاحاصل، راه جیاز نتا نانیمنظور اطم

رار ق ریو تفس لیو تحل هیمتخصص، مورد تجز دیتحت نظر اسات
 .گرفت

از اصول  یحاصل از پژوهش برخ جیبر اساس نتا :یریگ جهینت
عبارتند  میبر قرآن کر دیبا تاک یبر معادباور یمبتن ینید تیترب

 یمانیایاز ب یعمل صالح، دور مان،یا ،یاله یبه عهد، تقوا یاز: وفا
س. نف هینفس، حفظ و تزک یاز هوا یبه معاد، محاسبه نفس و دور

 ایناز د یاز گناه، دور یتوبه و دور ،یزعبرت آمو ،ییافزا رتیبص
از  یدور گران،یآرامش و قرار داشتن، بخشش به د ،یدوست

 .از تفرقه یدور ،یاز کم فروش یدور ،یرباخوار
 

 .میرقرآن ک ،یمعادباور ،ینید تیاستنتاج، اصول ترب ها: دواژهیکل

 
 15/01/1400تاریخ دریافت: 
 23/03/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولsh.vaezi@khuisf.ac.ir 

 مقدمه
 که است مذهبی باوری رستاخیز، روز و معاد به اعتقاد و ایمان
 فردی .میگردد او عملکرد و رفتار نوع اصالح و انسان تربیت سبب
 باشد خود اعمال گویپاسخ باید و دارد وجود معادی دارد قبول که
 نجاما شایسته رفتار و مینگرد تامل و دقت با خود رفتار انجام در

 در همچنین باشد گوپاسخ خوبی به آن قبال در بتواند که میدهد
 جهت در اعمال این در تجدیدنظر با خطا اعمال انجام صورت
 نآ تعالیم و است تربیتی کتاب که قرآن. میکوشد آن اصالح
 ارآث بازگشت بیان و آن ضرورت و معاد بیان با است سازانسان
 مسیر در او گرفتن قرار جهت انسان، تربیت به معاد، در اعمال
 ات است برآن پژوهش این لذا. است نموده اقدام رستگاری و فالح

 و تعلیم و زندگی در را آن مختلف ابعاد معادباوری بررسی با
 قرآن برای اثبات وجود. (1دهد ) قرار بررسی مورد انسان تربیت

آورد از آن جمله معاد آیات و روایاتی از زنده شدن مردگان می
کند به داستان مردی که از زنده کردن مردگان سوره یس اشاره می

کند آنکه در ابتدا انسان را آفرید پرسد و در پاسخ او بیان میمی
نْسان  لَمْ یَرَ الْإِ أَ وَ»کند: در نهایت بار دیگر نیز او را برانگیخته می

وَ ضَرَبَ لَنا مَثَالً وَ نَسَِی  * أَنَّا خَلَقْناه  مِنْ ن ْطفَةٍ فَإِذا ه وَ خَصیمٌ م بینٌ 
ق لْ ی حْییهَا الَّذی أَنْشَأَها *   نْ ی حْیِ الْعِظامَ وَ هِیَ رَمیمٌ خَلْقَه  قالَ مَ

الَّذی جََعلَ لَک مْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَِر  *أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ ه وَ بِک لِّ خَلْقٍ عَلیمٌ
السَّماواتِ وَ الْأَرَْض  أَ وَ لَیْسَ الَّذی خَلَقَ  *ناراً فَإِذا أَنْت مْ مِنْه  ت وقِد ونَ

إِنَّما أَمْر ه  إِذا  * وَ ه وَ الْخاَلَّق  الْعَلیم  ثْلَه مْ بَلیأَنْ یَخْل قَ مِ بِقادِرٍ عَلی
داند آیا انسان نمی( )77-82)یس/« أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَق ولَ لَه  ک نْ فَیَک ون 

فریدیم؟! و او )چنان صاحب ای بی ارزش آکه ما او را از نطفه
قدرت و شعور و نطق شد که( به مخاصمه آشکار )با ما( 

و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و   برخاست!
کند در حالی که چه کسی این استخوانها را زنده می»گفت: 

ن کند که نخستیهمان کسی آن را زنده می»بگو:   «پوسیده است؟!
همان کسی که برای   د و او به هر مخلوقی داناست!بار آن را آفری

شما از درخت سبز، آتش آفرید و شما بوسیله آن، آتش 
تواند آیا کسی که آسمانها و زمین را آفرید، نمی  «افروزید!می

همانند آنان ]انسانهای خاک شده[ را بیافریند؟! آری )می تواند(، 
که هر گاه چیزی فرمان او چنین است   و او آفریدگار داناست!

درنگ ، آن نیز بی«موجود باش!»گوید: را اراده کند، تنها به آن می
. خداوند در سوره مائده به زنده کردن مردگان به شودموجود می

ای معرفی کند و آن را معجزهدست حضرت عیسی اشاره می
نماید و البته تنها افراد با ایمان آن را کند که معاد را اثبات میمی
 َو عَلَیْکَ  إِْذ قاَل اللَّه  یا عیسَی ابَْن َمرْیَمَ اذْک ْر نِعْمَتی»پپذیرند: می
والِدَتِکَ إِذْ أَیَّدْت کَ بِر وحِ الْق د سِ ت کَلِّم  النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَ کَهاْلً  عَلی
ذْ عَلَّمْت کَ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجیلَ وَ إِذْ تَخْل ق  مَِن وَ إِ

وَ ت بِْرئ   فَتَْنف خ  فیها فََتک ون  طَیْراً بِإِذْنی الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنی
 نیوَ إِْذ کَفَْفت  بَ إِْذنیبِ وَ إِْذ ت خِْرج  الْمَوْتی الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِْذنی

إِسْرائیلَ عَنْکَ إِْذ جِْئتَه مْ بِالَْبیِّناِت فَقالَ الَّذینَ کَفَر وا مِنْه مْ إِْن هذا 
:گفت خدا که هنگامی( آر یاد به) (.110)المائده/« إِالَّ سِحْرٌ م بینٌ

 باش، متذکر مادرت بر و خود بر مرا نعمت مریم، بن عیسی ای
 در ممرد با که کردم تأیید القدس روح وسیله به را تو که گاه آن
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 و گفتی،می سخن( وحی به) میانسالی سن در و( اعجاز به) گهواره
 احکام و( آسمانی هایکتاب و خودت) کتاب را تو که گاه آن

 که هنگامی و آموختم، انجیل و تورات و عقلی علوم و شریعت
 سپ کردیمی درست من( تکوینی) اذن به پرنده شکل مانند گل از
 من اذن به و شد،می پرنده من اراده و اذن به و دمیدیمی آن در

 که گاه آن و بخشیدی،می شفا را پیس مریض و مادرزاد کور
 گاه آن و آوردی،می بیرون( زنده قبر، از) من اذن به را مردگان

 دالیل هاآن برای که هنگامی بازداشتم تو از را اسرائیل بنی( شرّ) که
 ندبود ورزیده کفر که آنها از کسانی پس آوردی،( نبوت) روشن
 و آیات این!( نیست آشکار جادویی جز( معجزات) این: گفتند
 مثال را مردگان شدن زنه که داستانها قبیل این از دیگر آیاتی
 به معاد وجود اثبات در سعی همه معاد اثبات برای آوردمی

( 2دارد ) وجود معاد که باشد داشته یقین انسان تا دارند هاانسان
 گردیده مشخص هدفی آن برای و نیست هدفبی دنیا در زندگی
 گریدی آغاز بلکه نیست زندگی پایان مرگ نیز نهایت در و است
 به خداوند. ندارد وجود نهایتی و پایان دیگر آن برای که است
 باز خدا سوی به و میرندمی روزی که شودمی متذکر افراد
 وَ  ْتنَةًفِ الْخَیْرِ وَ  بِالشَّرِّ نَبْل وک مْ وَ الْمَوْتِ ذائِقَة  نَْفسٍ ک لُّ: »گردندمی
 شما ما و چشد،می را مرگ نفسی هر( )35/انبیاء) «ت ْرجَع ونَ إِلَیْنا
 را شما تا کنیم مبتال عالم شرور و خیرات و نیک و بد به را

 حس .( شویدمی بازگردانده ما سوی به( مرگ هنگام) و بیازماییم
 هاانسان یهمه. است انسان فطری خواست ماندن، به میل و بقا

 مرگ با آنان زندگی و باشن، خواهندمی و دارند دوست را زندگی
 حس و طلبی جاویدان. نشود نابودی خوشدست و نپذیرد پایان
 فطرت از و رودمی شمار به انسان درونی هایخواسته جزو بقا،

 فطری امر هر که است روشن. گیردمی سرچشمه او اصیل
 چیز یک وجود یعنی دارد؛ تعلق آن به که است چیزی نمایانگر
 هک این به توجه با. است خارج در آن متعلق وجود بر دلیل فطری
 نیستی و مرگ خوشدست انسان بویژه آن موجودات و جهان این
 قرآن که جهان این از غیر دیگری جهان وجود بنابراین، شوند،می
 وریضر فطری امر این تحقق برای کند،می یاد باقی سرای به آن از

بخش معارف  نیترو عمده نیاز مهمتر یکی ینید تیترب (.3) است
 ی،اله یایاول فهیوظ نیتری و اساس امبرانیپ و فلسفه بعثت یاسالم
أَئِمَّةً وَجَعَلْنَاه ْم . »است یاسالم -یجامعه انسان انیو مرب انیمتول

یَهْد ونَ بِأَمْرِنَا وَأَوَْحیْنَا إِلَیِْهمْ فِعْلَ الْخَْیرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِیتَاءَ 
ه ب ایدن نینه تنها انسان را در ا ینید تیترب (،9)االسراء/« الزَّکَاةِ

بلکه  آورد،می جو، دانش دوست و با تقوا درکمال یصورت فرد
 کندمی نیاو را تأم یسعادت دائم ،یهستبا ارتباط فرد به مبدأ 

: کرد شاخص صحبت ایاز چهار مؤلفه  توانمی نهیزم نیدر ا (.4)
 جادیکه قرار است در او ا یراتییفرد از تغ یعنی ن،ییاول، مؤلفه تب
اعد که به قو ار،یباشد. دوم، مؤلفه مع داشته رتیو بص یشود، آگاه

 ندک تیرعا ها راآن دیبا یحالت اشاره دارد که مترب ایرفتار  یکل
 یهازهیعامل محرک را به انگ ،ی(. سوم، مؤلفه تحرک درون5)

. چهارم، مؤلفه یرونینه محرکات ب و دهدمی نسبت یمترب یدرون
 بر اساس شیخو یمرب یدر نقاد یمترب یبه توانمند ینقاد
اساس، اگر قرار است  نیبر ا. اشاره دارد آموخته شده یارهایمع

 دیمطلوب در وجود فرد منجر شود، با راتییتغ به ینید تیترب
ز باشد که آن را ا ییها مؤلفه مالکها و رندهیدر برگ ینید تیترب
 (.6) ازدس زیمتما ح،یناصح ینید تیترب زیو ن تیانواع ترب گرید

معناست که انسان در اعماق وجود  نیبه ا زین یمعادباوراز سویی 
 یآورده و اعتقاد به معاد را محور زندگ مانیا یابد اتیخود به ح

به وجود  قت،یخود قرار دهد. انسان باورمند به معاد، در حق
گسترده تر از عالم ماده معتقد است که در آن، نعمت ها و  ییایدن

 ینبه مراتب بزرگ تر وجود دارد که زمان و مکا ییعذاب ها
 ییانسان باورمند به معاد، سرا شهیاند . درستیآن متصور ن یبرا

  .(7) وجود دارد یماد یسرا نیباالتر و بزرگ تر از ا
 راستای در خارج و داخل در پژوهش ها بررسی با همچنین
 صورت به تحقیقی کشور داخل در که شد مشخص موضوع
 تاکید با ریمعادباو بر مبتنی دینی تربیت اصول استنتاج به مستقیم

 به تحقیقات از برخی در است نشده کریم پرداخته قرآن بر
 نتایج و است شده اشارهای آن به مقدمه در ضمنی صورت

 زهری و کشاورز: اینکه جمله از است آمده دست به ناهمخوانی
 هایروش و اصول اهداف، ماهیت،» نقش بررسی به پژوهشی در

 از حاکی پژوهش نتایج. (8پرداخت ) «کریم قرآن در معادباوری
 اندعبارت معادباوری ماهیت اصلی عناصر مجموع در که بود این
 لبیق باور و اطمینان انسان، فطرت به وابستگی ورزی،اندیشه از
 اهداف و انسان حیات بر ایادامه دنیا، بودن پذیرپایان به

 یهمه در آن نمود و عقل قوه شدن متعالی از اندعبارت معادباوری
 به نسبت درست بینش پیدایش روانی، آرامش و امنیت امور،
 عقل،ت با توأم ایمان آن، اصول و مسئولیت احساس و دنیایی زندگی

 و امتناع و استمرار بخشی، معرفت خویشتن، به بازگشت
 تذکر، مغزی، بارش مساله، حل گری،پرسش نیز آن هایروش

 (.8)اند بوده موعظه و تذکر آموزی، عبرت سازی،اسوه همیاری،
آثار و برکات معادباوری »کریمی در پژوهشی با عنوان  نژاد احمد

به بررسی آثار و برکات معادباوری و تاثیر « از نگاه امام علی )ع(
های فردی انسان از دیدگاه امام علی)ع( پرداخته و آن در منش
ثار از آاست و  ، مفهوم بخش زندگیاعتقاد به معاد گیردنتیجه می

عقیده به زندگی پس از مرگ، مفهوم دادن و هدف بخشیدن به 
ترین (. از نظر وی مهم9) زندگی و از بیهودگی درآوردن آن است

های فردی عبارتند از: تقوا مداری، آثار و برکات معاد در منش
مراقبه و محاسبه، رغبت به عبادت، بصیرت و شناخت قلبی، 

راد در پژوهشی با عنوان الهی (.9)یی زداگرایی و غفلتعقل
ترین اىیکى از پایهرا ، «معاد»« روحانى معاد امکان و ضرورت»

هاى دینى که اساس بسیارى از آموزه داندمیهاى دینى آموزه
هاى فقهى، اخالقى، سیاسى، فرهنگى به دیگر، از جمله آموزه

حانی وی با تبیین امکان و ضرورت معاد رو .(1) آیدشمار مى
 عود این. است ارواح عود روحانى معاد مراد ازگیرد که نتیجه می

 نفس و روح مقاله این در) روح یا نفس بقاى سایه در تنها ارواح
ى . یکاست فرض قابل بدن، فساد رغم على ،(هستند معنا یک به

 انسان در بدن با مغایر روح وجود روحانى، معاد از لوازم امکان
روحى جداى از بدن  از انسان شناختى، هستى لحاظ به اگر،. است

 خواهد لغو روحانى معاد مادى برخوردار نباشد، بحث از امکان
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سه امر است:  بر متوقف روحانى معاد ضرورتهمچنین . بود
وجود روح مغایر با بدن، اصالت روح، و ضرورت بقاى روح پس 

 روحانى معاد از فساد نفس. لزوم اثبات اصالت روح براى اثبات
 انسان بدن و نباشد روح با اصالت اگر که جهت است آن از

 تنیس روحانى معاد اثبات به نیازى دیگر باشد، وى اصیل ساحت
براى رسیدن انسان به کماالت حقیقى  را جسمانى معاد توان و مى

 آثار» عنوان با پژوهشی در اعجازی (.10) اش کافى دانست
 آثار بررسی ضمن «البالغهنهج دیدگاه از زندگی در معادباوری

 به اداعتق که است گرفته نتیجه البالغهنهج و قرآن در باوری معاد
 ایزندهسا آثار که است دینی باور تاثیرگزارترین و ترینمهم معاد
 اعتقاد. (11داشت ) خواهد آخرت و دنیا در انسان سرنوشت در
 نظارت به توجه حاالت یهمه در انسان شودمی سبب معاد به

 تیجهن در ببیند الهی پیشگاه در را خود همواره و داشته الهی مستمر
 تمعصی و گناه از پرهیز و دینی وظایف و دستورات به عمل برای
 نتیجه در تا کرده تالش باشدمی الهی رضایت هایشاخص از که

 یناحیه از که آخرت و دنیا در الهی هاینعمت به دینی متون
 دنیوی آثار شامل آثار این. گردد نائل است شده داده وعده خداوند

 اجتماعی و فردی دسته دو به خود دنیوی آثار و است اخروی و
 .(11)گردد می تقسیم

می بایست  نظریدر حوزه در بحث اهمیت و ضرورت پژوهش 
 هحیط در فراوانی ارزندة تأثیرات دارای معاد، بیان نمود که باور

 تربیت هایمؤلفه ترینمهم از و انسان اجتماعی و فردی زندگی
 آراستن و اخالقی رذایل از بشر افراد پیرایش است؛ جامعه دینی
 از یتمعص از گیریپیش و عبودیت تقویت انسانی، فضایل به آنان

 و ترینقوی: گفت توانمی جمله یک در است؛ اعتقاد این اثرات
 منجالب از معاصر جامعة نجات و هدایت برای وسیله مؤثرترین

 هدف کلی این .نیست معاد به باور کردن نهادینه جز چیزی فساد،

 تاکید اب معادباوری بر مبتنی دینی تربیت اصول پژوهش استنتاج
کریم می باشد و اینکه پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به  قرآن بر

 بر کیدتا با معادباوری بر مبتنی دینی این سوال است که تربیت
 ؟اصولی  است چه دارای کریم قرآن

 
 ها مواد و روش

 لگویا با استنتاجی روش طریق از و کیفی رویکرد با پژوهش این
 شامل پژوهش حوزه. است گرفته انجام فرانکنا شده بازسازی

 و شده انجام های پژوهش همچنین و دینی متون و تفاسیر و قرآن
 از پس تحقیق این در. بود معادباوری زمینه در شده نوشته مقاالت
 از استفاده با فوق، متون از تحقیق نیاز مورد هایداده آوریجمع
 رب سپس. شد بندی دسته مفاهیم ابتدا موضوعی کدگذاری روش
 تاجاستن اصول مبانی و اهداف، فرانکنا، استنتاجی الگوی مبنای
 رمنظو به و باورپذیری و پذیریاطمینان باالبردن جهت. گردید
 نظر رزی مرتبا نتایج به دستیابی هایراه حاصل، نتایج از اطمینان
است.  هگرفت قرار تفسیر و تحلیل و تجزیه مورد متخصص، اساتید

ب اند به ترتیالگو که در این پژوهش به کار رفتهمراحل اجرایی 
نگر های واقعبیان گزاره -2بیان بایدهای آغازین  -1عبارتند از: 

تخراج اهداف میانی، اس -4استخراج اهداف بنیادی هنجارین  -3
 -6استخراج اصول  -5نگر فلسفی یا الهیاتی های واقعگزاره

 استخراج روش تربیتی.
 

 ها یافته
های مستخرج گویی به سوال پژوهش پاراگرافبرای تسهیل پاسخ

از قرآن و متون اسالمی پیرامون معادباوری به صورت کدمفاهیم 
کد مفاهیم در  با روش کدگذاری موضوعی استخراج گردید. این

 عبارتند از: 1جدول 

 

 کریم قرآن بر تاکید با معادباوری بر مبتنی دینی مفاهیم همدسته شده مربوط به اصول تربیت. 1جدول 

 اصول های هنجارین )هدف(گزاره های واقع نگر )مبانی(گزاره
 معادباوری با وفای به عهد در ارتباط است.

 .است انسان در برابر عهد و پیمان مسئول
 .استپیمان خداوند اعطا نمودن پاداش 

 .است پیمان بندگان اطاعت و عبادت خداوند

وفای به عهد اطاعت از پیامبر )ص( و ائمه اطهار 
 .است

 است. عهد التزام به چیزى و عقد قلبى بر آن

هاى انسان و قولعهد شامل تمامى وعدهوفای به 
 است. دندههائى که اشخاص می

 وفای به عهد سبب دریافت پاداش در آخرت است.

انسان در برابر سعادت دنیا و آخرت خود مسئول 
 است.

 انسان عمل به تکالیف الهی و ایمان است.عهد 

عدم وفای به عهد سبب گرفتار شدن به عذاب الهی 
 است.

 

 کسی که به معاد ایمان دارد باید به عهد خود وفا کند.
 مسلمان باید در راه خدا شکیبا باشد.

های الهی به تکلیف خود انسان باید در برابر امانت
 عمل نماید.

 های خود عمل نماید.و قولها مسلمان باید به وعده

مسلمان در برابر عهد و پیمان 
خود مسئول است لذا باید برای 
دوری از گرفتار شدن به عذاب 
الهی به عهد و پیمان خود عمل 
نماید و از خدا و پیامبر)ص( و 

 ائمه اطهار )ع( پیروی نماید.
انسان مسئول سعادت دنیا و 
آخرت خود است و باید برای 

ت به تکلیف خود رسیدن به سعاد
های الهی عمل در برابر امانت

 نماید.
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 معادباوری با پیوستن به جماعت در ارتباط است.

 اسالم دین وحدت است.

 جماعت بر فردیت برتری دارد.

 دوستی و مهربانی با افراد عامل جذب آنان است.

 دوستی امت اسالم با یکدیگر نعمت الهی است.

 گرفتار شدن بهدشمنی افراد با یکدیگر سبب 
 عذاب الهی است.

 است. اللّه بحبل اعتصام رسول، و به خدا اعتصام

 حبل اهلل همان خدا و رسول است.

گسستن از دین خدا و پیامبر )ص( عامل گرفتار 
 شدن به عذاب الهی است.

 پیوستن به جماعت عامل پیروزی بر دشمنان است.

اختالف بین مسلمانان عامل پراکندگی و در نتیجه 
 کم شدن توان در مقابله با دشمن است.

 گسستن از حبل اهلل عامل مسلط شدن دشمن است.

پایداری حکومت در اجتماع و امت واحد بودن 
 است.

 مسلمان باید به جماعت بپیوندد.

 مسلمانان باید با یکدیگر دوست باشند.

 انسان مومن به خدا باید به اجتماع واحد بپیوندد.

از تفرقه دوری کنند و با یکدیگر انسان معادباور باید 
 اتحاد داشته باشند.

دیگر دوست باشند و از دشمنی مسلمانان باید با یک
 دیگر بپرهیزند.با یک

مسلمان باید به دین خدا بپیوندد و تعالیم انبیاء الهی را 
 بپذیرد.

 مسلمان باید در راه دین خدا شکیبایی پیشه کند.

اسالم دین وحدت است لذا 
باید با ایمان به خدا و مسلمان 

رسول او به حبل اهلل متوسل شود 
تا حول این محور با یکدیگر به 
اتحاد دست یابند تا بر دشمنان 

 پیروز شوند.
مسلمانان باید در راه دین خدا 
شکیبا باشند تا حکومت اسالمی 

 پایدار بماند.

 

معادباوری با صدقه و انفاق به دیگران در ارتباط 
 است.

 دارای دو نوع مستحب و واجب است.صدقه 

انفاق در نهان برتر و پسندیده تر از انفاق آشکار 
 است.

 ها است.انفاق عامل زدودن بدی

 مندی از پاداش الهی است.انفاق سبب بهره

 مندی از لطف و رحمت الهی است.انفاق عامل بهره

 منت و آزار زایل کننده انفاق است.

 در راه خدا انفاق نماید. مسلمان باید در نهان و آشکار

 مسلمان باید برای کسب رضای الهی انفاق نماید.

 منت و آزار باشد.انفاق باید بی

تر از انفاق انفاق نهان پسندیده
آشکار است لذا مسلمان باید در 
نهان و آشکار انفاق نماید تا 
رضای الهی را کسب نماید و 

 گناهان او بخشیده شود.
ن منت گذاشتن و آزار داد

دیگران زایل کننده انفاق است 
لذا مسلمان باید بی منت و آزار 

 در راه خدا انفاق نماید.

 معادباوری با پرداخت زکات در ارتباط است.

ی نماز پرداخت زکات پس از ایمان به خدا و اقامه
 است.

 نماز و زکات از اعمال صالح و شایسته است.

پاداش پرداخت زکات چندین برابر انجام عمل 
 است.

مندی از پاداش آخرت زکاتش مسلمان باید برای بهره
 را بپردازد.

مسلمان باید زکات بپردازد تا از 
 مند گرددپاداش اخروی بهره

معادباوری با رسیدگی به وضع فقرا و نیازمندان 
 جامعه در ارتباط است.

 ایمان به معاد عامل رسیدگی به فقرا است.

 قیامت است.انسان نیازمند یاری خدا در روز 

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

 تمکن مالی انسان از نعمات الهی است.

بخل ورزیدن عامل گرفتاری به عذاب قیامت 
 است.

مندی از شفاعت رسیدگی به فقرا عامل بهره
 شفاعت کنندگان در قیامت است.

 اعتعدم توجه به فقرا عامل بی بهره بودن از شف
 در قیامت است.

 توجه به فقرا عامل جذب آنان به دین است.

مسلمان باید به وضع اقتصادی افراد جامعه برای کسب 
 رضای خدا توجه داشته باشد.

 مسلمان باید بدون توقع به فقرا رسیدگی نماید.

 مسلمان باید از بخل ورزیدن دوری کند.
مت از مندی از یاری خدا در قیامسلمان باید برای بهره
 فقرا دستگیری کند.

 مسلمان باید از بخل ورزیدن دوری کند

مسلمان باید بر اساس دستورات 
الهی برای کسب رضای الهی و 

مندی از شفاعت شفاعت بهره
کنندگان به فقرا رسیدگی نماید 
تا نظر آنان را نسبت به دین اسالم 
جلب نماید و از عذاب الهی در 

 قیامت در امان بماند.
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 معادباوری با اکرام یتیمان در ارتباط است.

حب مال و ثروت عامل غفلت از وضع یتیمان 
 است.

 اکرام یتیمان در اسالم دارای اهمیت است.

عدم رسیدگی به یتیمان سبب گرفتاری به عذاب 
 آخرت است.

 مسلمان نباید حب مال داشته باشد.
 ندمسلمان باید یتیم را اکرام نماید و او را از خود نرا
 مسلمان باید به وضع یتیمان جامعه توجه نماید.

انسان معاد باور باید یتیمان را 
اکرام نمای تا در قیامت گرفتار 

 عذاب نشود.

 معاد باوری با طرز رفتار با یتیمان در ارتباط است.

 خوردن اموال یتیم، ظلم به او است.

 ظلم به یتیم عامل گرفتاری به آتش دوزخ است.

 بر اموال یتیمان مسئول است.انسان در برا

 انسان در برابر یتیمان عهد و پیمان دارد.

تصرف در اموال یتیم بر اساس موازین شرعی مجاز 
 است.

دار داری نماید و امانتمسلمان باید از اموال یتیم نگه
 باشد.

مسلمان نباید مال نامرغوب خود با مال مرغوب یتیمان 
 تعویض نماید.

و حراست از اموال یتیمان تا مسلمان باید در حفظ 
 بزرگ شدن آنان کوشش نماید.

 مسلمان باید به یتیمان احترام بگذارد.

 مسلمان باید رعایت عدالت در رفتار با یتیمان رابنماید.

داری و حفظ اموال یتیمان نابالغ مسلمان باید در نگه
تا زمان رسیدن به بلوغ )جسمی و روحی( و توانایی 

داری خودشان از اموال آنان نگه داری اموالدر نگه
 نماید.

انسان معادباور باید در حفظ و 
داری اموال یتیمان کوشا باشد نگه

و عدالت را در حق آنان رعایت 
نماید تا از آتش دوزخ به دور 

 بماند.

معادباوری سبب دوری از ظلم و ستم به دیگران 
 است.

ستم به دیگران عامل گرفتاری به عذاب آخرت 
 است.

 عادباوری عامل دوری از ظلم به دیگران است.م

شان به ستمگران عامل گرفتاری خود و خانواده
 عذاب الهی هستند.

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.

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

عمل ننمودن به دستورات الهی از مصادیق ظلم 
 است.

 ظلم عامل گرفتار شدن به عذاب الهی است.

 مسلمان باید از ظلم به دیگران بپرهیزد.
 مسلمان باید به دستورات الهی عمل نماید.

انسان معادباور باید از ظلم کردن 
یگران و خدا نسبت به خود، د

بپرهیزد تا از عذاب الهی در امان 
 بماند.

 معادباوری عامل برقراری عدالت است.

 معادباوری عامل عمل نمودن به عدالت است.

 کار و نیکوکار است.عدالت در عدم برابری گنه

 عدالت سبب پاداش دادن به نیکوکاران است.

 کاران است.عدالت سبب عذاب گنه

 عدالت رفتار نماید.مسلمان باید به 

انسان معادباور باید تالش نماید 
به عدالت رفتار نماید تا عدالت 
در جامعه برقرار گردد و نباید 
نیکوکار و بدکار یکسان باشند تا 

 عدالت برقرار گردد.
 معادباوری عامل ایمان به خدا است.

 ایمان به خدا عامل ایمان به معاد است.

 یق در ایمان است.استمرار در کفر سبب عدم توف

 گردد.اثر اعمال انسان در قیامت به انسان باز می

اثر سوء برای اعمال بد و اثر نیکو برای اعمال 
 خوب است.

 باید توجه داشت که خدا از اعمال انسان آگاه است.

مسلمان باید توجه داشته باشد که اثر اعمال او در 
 گردد.قیامت به او باز می

خداوند از آفرینش موجودات انسان باید بداتد که 
 هدف دارد.

 مسلمان باید برای رسیدن به لقای الهی تالش نماید.

انسان معاد باور باید به خدا ایمان 
داشته باشد تا در اثر انجام اعمال 
نیک در قیامت پاداش دریافت 

 نماید.
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 دریافت هدفمندی خلقت عامل ایمان به معاد است.

ایمان به معاد عامل هدایت و رستگاری انسان 
 است.

 هدایت دارای دو نوع فطری و عقلی است.

 شود.مل مومنان به معاد میهدایت قرآن شا

بهره بودن از هدایت الهی ایمانی به معاد عامل بیبی
 است.

 لقای الهی پاداش معادباوری است.

 گردد.انسان باید بداند که به سوی خدا باز       می

 ی است.معادباوری عامل باتقوای

دستورات الهی عامل رستگاری و سعادت بشر 
 است.

 تقوا توشه قیامت است.

 تقوایی عامل گرفتار شدن به عذاب قیامت است.بی

 تقوا در رعایت حالل و حرام است.

مسلمان باید در انجام واجبات و ترک محرمات 
 بکوشد.

 مسلمان باید به دستورات الهی توجه داشته باشد.

نماید برای سفر آخرت توشه فراهم  مسلمان باید تالش
 نماید.

های دنیا برای حضور در قیامت مسلمان باید از فرصت
 و معاد استفاده نماید.

دستورات الهی عامل رستگاری و 
سعادت بشر است لذا انسان 
معادباور باید باتقوا باشد و 
رعایت حالل و حرام را بنماید و 
به دستورات الهی توجه داشته 

ر قیامت از عذاب به باشد. تا د
 دور باشد.

انجام اعمال صالح سبب برخورداری از پاداش 
 آخرت است.

 انجام اعمال صالح عامل داشتن تمانینه است.

انجام اعمال صالح دور کننده غم و اندوه و ترس از 
 مومنان است.

انجام اعمال صالح عامل برخورداری از پاداش الهی 
 است.

 ن به لقای الهی است.انجام اعمال صالح سبب رسید

 ارتباط معادباوری با انجام عمل صالح

مسلمان باید اعمال صالح انجام دهد تا به لقای الهی 
 دست یابد.

مسلمان باید اعمال صالح انجام 
دهد تا از پاداش اخروی الهی 
برخوردار گردد و به لقای الهی 

 دست یابد.

معاد ایمانی به گرفتار شدن به عذاب الهی بر اثر بی
 است.

تعقل نمودن در سخنان قرآن و پیامبر)ص( عامل 
 ایمان به خدا و معاد است

عدم تعقل در سخنان قرآن و پیامبر)ص( عامل بی
 ایمانی به خدا و معاد است

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

ارتکاب به گناه عامل بسته شدن راه تفکر و تعقل 
 است.

به معاد عامل گرفتاری به عذاب آخرت  ایمانیبی
 است.

 تکذیب کنندگان قیامت اهل دوزخ هستند.

انکار معاد نشانه گمراهی عمیق و فاصله گرفتن از 
 حق است.

 ایمانی به معاد است.تعقل و تفکر عامل دوری از بی

 مسلمان باید به معاد ایمان داشته باشد.
ا باشد و بمسلمان باید در دریافت مفاهیم دینی کوشا 

 مندی از تعقل آنها را بیاموزد.بهره
مسلمان باید با تعقل نمودن حقیقت معاد را درک 

 نماید.

مسلمان باید با تعقل در دستورات 
دینی حقیقت معاد را دریابد تا با 
ایمان آوردن به معاد از عذاب 

 دوزخ دور بماند.

 معاد باوری سبب دوری از ظن و گمان بد است.

سبب انجام اعمال بر اساس واقعیات معاد باوری 
 است.

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

 ظن وگمان بد نسبت به دیگران از گناهان است.

 مسلمان باید واقع بین باشد و واقعیت را بپذیرد.

 بد بپرهیزد.مسلمان باید از ظن و گمان 

مسلمان باید از ظن و گمان بد نسبت به دیگران توبه 
 نماید.

مسلمان باید با کاربرد عقل بر اساس شناخت و آگاهی 
 عمل نماید.

مسلمان باید از ظن و گمان بد 
نسبت به دیگران بپرهیزد و با 

بینی عمل پذیرش واقعیت و واقع
نماید تا به عذاب الهی گرفتار 

 نشود.
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عمل بر اساس ظن و گمان عامل گرفتاری به عذاب 
 الهی است.

 است.

 میبر قرآن کر دیبا تاک یبر معادباور یمبتن ینید تیترباصول . 2جدول 
 اصول اهداف مبانی

 ارتباط معادباوری با وفای به عهد

 
مسئولیت پذیری در برابر عهد و پسیمان و 

 عمل به تکلیف
 وفای به عهد

 تقوا در رعایت حالل و حرام
های دنیا برای حضور در فرصتاستفاده از 

قیامت و فراهم نمودن توشه برای سفر 
 آخرت

 تقوای الهی

 ایمان رسیدن به لقای الهی مندی از هدایت الهیرابطه ایمان به خدا با بهره
 عمل صالح رسیدن به رستگاری تقوا در انجام واجبات و ترک محرمات

تعقل نمودن در سخنان قرآن و پیامبر)ص( عامل 
 ایمانی به معاددوری از بی دریافت حقیقت معاد ایمان به خدا و معاد

 محاسبه نفس و دوری از هوای نفس حفظ پاکی نفس آثار اعمال انسان همنشین او در معاد
 حفظ و تزکیه نفس زدودن نفس از بدیها معادباوری عامل حفظ نفس از گناه

های معاد جهت ایمان آوردن افراد وجود نشانه
 معاد به

 بصیرت افزایی اثبات هدفمندی آفرینش

 عبرت آموزی اثبات وجود معاد های معاد مخصوص مومنانایمان به نشانه
 توبه و دوری از گناه توبه خالصانه آمرزنده و مهربان بودن خداوند

انجام عمل بر اساس واقعیت از روی شناخت  باتقوایی در دوری از ظن و گمان بد
 و آگاهی

 ظن و گمان بددوری از 

دنیا دارای ظاهری فریبنده و جذاب و عامل 
 بازدارنده انسان از توجه به معاد

رسیدن به باور، زود گذر بودن متاع دنیا و 
 دائمی و باقی بودن سرای آخرت

 دوری از دنیا دوستی

 آخرت سرای آرامش و

 دنیا محل آزمایش و گرفتاری در بال و مشقت

امیدواری به پاداش تحمل سختیهای دنیا و 
 آخرت

 آرامش و قرار داشتن

 
 پیوستن به جماعت اتحاد امت اسالم برتری جماعت بر فردیت
 بخشش به دیگران کسب رضای الهی انفاق در نهان و آشکار

 توزیع عادالنه ثروت مندی از پاداش آخرتبهره ارتباط معادباوری با پرداخت زکات
 مبارزه با فقر از بین بردن فقر فقراایمان به معاد عامل رسیدگی به 
 اکرام یتیمان دوری از عذاب آخرت اهمیت اکرام یتیمان در اسالم
 رفتار با یتیمان دوری از ظلم به یتیمان مسئولیت انسان در برابر یتیمان

 دوری از ستم به دیگران برقراری عدالت عدالت در عمل نمودن به دستورات الهی
 عدالت کسب عدالت و نیکوکارکار عدم برابری گنه

 معامله دلبسته نبودن به مال و ثروت دنیا مال اندوزی عامل بی بهره بودن از پاداش آخرت

پرداخت حقوق فقرا و نیازمندان از نعماتی  مندی از پاداش آخرتانفاق مال عامل بهره
 که خداوند به انسان عطا نموده

 تزکیه اقتصادی

 دوری از اسراف اموال های الهیاستفاده صحیح از نعمت از اسرافایمان به معاد عامل دوری 
کسب مال از راه حالل عامل برکت در مال و 

 دوری از رباخواری توزیع متعادل ثروت در جامعه دریافت پاداش آخرت

 کم فروشی عامل خسارت زدن به دیگران
پرداخت حقوق دیگران در داد و ستد و 

 دوری از کم فروشی معامالت

داراى هدف و مومنان همه امت واحد و 
 مقصدى واحد

 دوری از تفرقه قدرتمند شدن امت اسالمی
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 نتیجه گیری
 عادباوریم بر مبتنی دینی تربیت اصول استنتاج درصدد پژوهش این
در ابتدا پاراگراف های مرتبط با . کریم است قرآن بر تاکید با

پژوهش به صورت هدفمند از قرآن و تفاسیر و متون موضوع 
اسالمی استخراج گردید و سپس متون در جداول قرار گرفته و به 
روش کدگذاری موضوعی مطالب کدگذاری گردید و در مرحله 

 از حاصل بعد مطالب کدگذاری شده همدسته شدند. در نتایج
 تاکید اب معادباوری بر مبتنی دینی تربیت اصول از برخی پژوهش

 لعم ایمان، الهی، تقوای عهد، به وفای: از عبارتند کریم قرآن بر
 هوای از دوری و نفس محاسبه معاد، به ایمانیبی از دوری صالح،
 و وبهت آموزی، عبرت افزایی، بصیرت. نفس تزکیه و حفظ نفس،
 بخشش داشتن، قرار و آرامش دوستی، دنیا از دوری گناه، از دوری

 از دوری فروشی، کم از دوری رباخواری، از دوری دیگران، به
 .تفرقه
 و ، کشاورز(1) راد، الهی(3) امیدی های یافته با مذکور نتایج

بررسی . دارد انطباق و نسبی همخوانی (9) احمدنژاد و( 8) زهری
 سلمانانم دین اصول از و تبیین سوال فوق بیانگر این است که یکی

 جاآن تا. دارد فرد و اجتماع در فراوانی تاثیر آن یاد که است معاد
. است شده فراوانی تاکید آن روی هم روایات و قرآن در که

 انجام دنیا در که اعمالی نتیجه یاد یعنی معاد، به ایمان از منظور
 جهان در کاستی و کم هیچ بدون آنها عقاب و اجر که دهیم،می

 تفکر معاد امر در عمیقاً شخصی اگر و رسید خواهد ما به آخرت
 دینی اسالم .(12کرد ) خواهد کسب بسیاری سازنده اثرات کند
 جهل و شرک از هاانسان کردن دور و تربیت هدف با که است

 عملی و. نهاد گیتی یعرصه به پا خداوند پرستش و پرستی بت و
 استکمال و دوام بالندگی، بر عالوه اسالم، دین رسالت این شدن
 هک را وظایفی جامعه افراد تا کندمی فراهم بستری اسالمی، نظام

 سوی به و دهند انجام است فرموده معین آنها برای خداوند
 و رشد و ریزیبرنامه که میزان همین به. بردارند گام رستگاری

 شناسی آسیب دارد، ضرورت دینی تربیت هایزمینه کردن فراهم
 شناسایی که چرا باشد؛می ضروری نیز دینی تربیت فرایند
 دنبر بین از و شودمی ظاهر دینی تربیت مسیر در که هاییآفت
 دنبال هب آینده هاینسل در را دینی تربیت و تعلیم نظام بهبود آنها،

 تربیت هایبرنامه و راهکارها توانمی کار این با و داشت خواهد
 رینتاثیرگزارت و ترینمهم معاد به اعتقاد .برد پیش بهتر را دینی
 و دنیا در انسان سرنوشت در ایسازنده آثار که است دینی باور

 در انسان شودمی سبب معاد به اعتقاد. (5داشت) خواهد آخرت
 خود همواره و داشته الهی مستمر نظارت به توجه حاالت یهمه
 وظایف و دستورات به عمل برای نتیجه در ببیند الهی پیشگاه در را

 الهی رضایت هایشاخص از که معصیت و گناه از پرهیز و دینی
 در الهی هاینعمت به دینی متون نتیجه در تا کرده تالش باشدمی
 نائل است شده داده وعده خداوند یناحیه از که آخرت و دنیا

 دنیوی آثار و است اخروی و دنیوی آثار شامل آثار این. (13گردد )
 مجموع در. گرددمی تقسیم اجتماعی و فردی دسته دو به خود

 ورزی،اندیشه از اندعبارت معادباوری ماهیت اصلی عناصر
 بودن پذیرپایان به قلبی باور و اطمینان انسان، فطرت به وابستگی

 از اندعبارت معادباوری اهداف و انسان حیات بر ایادامه دنیا،
 آرامش و امنیت امور، یهمه در آن نمود و عقل قوه شدن متعالی
 اساحس و دنیایی زندگی به نسبت درست بینش پیدایش روانی،

 تن،خویش به بازگشت تعقل، با توأم ایمان آن، اصول و مسئولیت
 ،گریپرسش نیز آن هایروش و امتناع و استمرار بخشی، معرفت

 عبرت سازی،اسوه همیاری، تذکر، مغزی، بارش مساله، حل
 .(14اند )بوده موعظه و تذکر آموزی،

 و ندانشآموزا اعتقادی اصول تقویت گردد به می پیشنهاد پایان در
 روشهای از بهرهگیری با معاد بحث پرتو در اجتماع افراد سایر

 یمعادباور محورهای و همچنین ابعاد .بپردازند معادباوری تربیتی
 و دانش آموزان برای را آن آثار و نموده دسته بندی و تبیین را

 .نمایند تبیین اجتماع افراد
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