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 دهیچک
 لیکم یدعا پژوهش نیا در. است تیترب گانهشش یهاساحت اساس بر لیکم یدعا یتیترب یمحتوا نییتب حاضر پژوهش از هدف

. اسرت گرفتره انجرام یفیتوصر_یلریتحل وهیشر بره و یفریک حاضرر پژوهش روش. گرفت قرار یبررس مورد یتیترب گوناگون ابعاد از

 در تیرترب گانرهشرش یهراسراحت از کی هر یهامؤلفه. 1: از عبارتند شود داده پاسخ هاآن به دیبا پژوهش نیا در که ییهاپرسش

 کدامنرد؟ لیرکم یدعرا در یتریترب یهراسراحت از کیر هرر یهرامؤلفه قیمصاد. 2 اند؟کدامپرورش وآموزش نیادیبن تحول سند

 سراحت یهرامؤلفره از یشرتریب قیمصراد گانره،شرش یهاساحت انیم از ل،یکم یدعا در که است آن از یحاک وهشپژ یهاافتهی

 یهرالیرتحل بره باتوجره. شرد افتی زین یتیترب یهاساحت ریسا یهامؤلفه از یقیمصاد که هرچند دارد، یاخالق و یعباد ،یاعتقاد

 .آورد حساب به یمناسب یتیترب منبع ،ینید معتبر منابع ریسا کنار رد را لیکم یدعا توانیم ،پژوهش جینتا و گرفته صورت

 

 .تیترب گانهشش یهاساحت پرورش، و آموزش نیادیبن تحول سند ل،یکم یدعا: کلیدواژه ها
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 مقدمه-1

 است آن اجتماعی و فردی ابعاد در طیبه حیات تحقق اساسی عامل و بشری اجتماعی جریان تریناساسی ،تربیت فرایند

 بر تربیت فلسفۀ در تجویزی نحو به فرایند این.  شود هدایت و پشتیبانی اجتماعی ذی ربط هاینهاد توسط باید  که

 تعاملی فرایند از است عبارت تربیت»است:  شده تعریف چنین شده تصریح اساسی مبانی از استنباط و استنتاج اساس

 منظور به ،اسالمی معیار نظام بر مبتنی و پارچه یررک یصورت بههویررت متربیرران، تۀ رررپیوس تعالی و تكوین ازرررس زمینه

 ینظرر یمبران) «ی ابعرادآگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبره در همرهدر مسیر آماده شدن جهت تحقق ایشان  هدایت

 (.226:1390 پرورش، و آموزش در نیادیبن تحول

 نظرر در آن عیوسر مفهروم برا راتربیرت  اگرر. است تبیرت مسأله است، مواجه آن با یانسان هر که یالهأمس نیمهمتر

 ،یالهر امبرانیرپ یهراکوشرش تمرام. باشردیمر تیترب ،یهست جهان موجودات همه نشیآفر هدف که گفت دیبا میریبگ

 (.253: 1386 ،یرازیش مكارم) است شده مسأله نیهم مصروف زین خ،یتار بزرگ مردان و دانشمندان

 از تیرترب. کنردیم دایرپ تفاوت تیترب یمعنا کدام هر قبول صورت در که است، شهیر دو یدارا تیترب یلغو ثیح از

 رشد ادت،یز یمعنا به« ربو» شهیر از تیترب. است روان و روح از یناپسند زدودن ،یاخالق بیتهذ یمعنا به «ربب» شهیر

 شرهیر از تیرترب واژه (.156-155: 1385 ،یدامغران یتقرو) دارد توجره یماد و یجسمان پرورش به شتریب که است نمو و

: 1386 نرژاد،یانرار ،یمرزوقر) است پرورش و یفزون موجبات کردن فراهم و یفزون و ادتیز یمعنا به لیتفع باب و «رَبَوَ»

 ایرن زیررا ؛اسرت نگرفته قرار توجه مورد چندان «ورب» ریشه از تربیت مفهوم قرآن، در ،(1395) یباقر باور به اما(. 165

 مراده از تربیرت کلمره اسرالم در تربیت از مراد. است جنسی نمو و رشد و کردن بزرگ معنی به قرآن استعمال در مفهوم

 . است برگرفته در را قرآن آیات از وسیعی فراخنای انسان، با رابطه در آن مشتقات و استعمال و «برب»

 یدعرا در( ع) یعلر امرام یانرهنمو عنروان بره که است آمده فراوان «ربب» شهیر از «تیترب» واژه مشتقات هیادع در

 کرار بره را آن مشرتقات و «رب» واژه فرراوان اسرت، یقرآنر و یاسالم تیترب معادن و هانهیگنج از یكی که ل،یکم فیشر

 «کتِریوبربُلِ عاخاضرِ  یعرا دُ وَ یعترافراِ دقصرِ  عدبَ و...دکیتوح عدَبَ نارکبِ یذبعَمُ راکَتُاَ ،یبرَ و یدیسَ و یاله ای»: اندبرده

 (.104: 1381 زاده،یمهد)

 یگرراعمرل لسروفیف ییویرد جان. است شده هیارا تیترب علم اصطالح در تیترب و میتعل مفهوم از یگوناگون فیتعار

 موجبرات کره یطرور به ،(1389 گوتک،) آن مجدد لیتشك و اتیتجرب در نظر دیتجد معادل را تیترب و میتعل ،ییكایآمر

 یعنری تیرترب و میتعلر انرد؛آورده زیرن بزرگان از یاعده. کندیم فیتعر( 49: 1397 غت،بال) دینما فراهم را یشتریب رشد

 و میتعل زین یبعض تعقل و اراده دقت، ،یادآوری ،یمعان ،یتداع ل،یتخ حافظه، ادراک، قوه مانند یذهن یقوا رشد و پرورش

 ،یعتمداریشرر) داننردیمر فررد یپنهران یقروا و هااستعداد دادن تیفعل گرید ریتعب به ای کردن آشكار از عبارت را تیترب

1396.) 

 و انردازد بردور و بسرتاند یمتربر از برد اخرالق دیبا یمرب که است آورده تیترب فیتعر در یغزال یاسالم لسوفانیف از

 قیرطر از انسران در ملكات جادیا را تیترب یطوس نیرالدینص خواجه. است نیا تیترب یمعن و نهد آن یجا به كوین اخالق

 را موجرود کمرال تا کند یرویپ عتیطب از دیبا که ست یصفت ت،یترب»: سدینویم یناصر اخالق کتاب در و داندیم عادت

 برالقوه که را یدرون یهااستعداد یعنی دادن، پرورش از است عبارت تیترب نیهمچن(. 1380 ،یفراهان) «سازد ظاهر بتواند

 (.551: 22ج ،1395 ،یمطهر) وردنپر و درآوردن تیفعل به است موجود یش کی در



 75                            و... علی شیروانی شیری / تیتربگانهشش یهابر اساس ساحت لیکم یدعا یمحتوا لیتحل

 شرناخت برا یمربر دیبا و نهاده عتیود به نهیزم و قوه صورت به را ییهایستگیشا و استعدادها بشر در نشیآفر دست

 فرراهم را هرایسرتگیشا برروز طیشررا یعنی سازد؛ آشكار را خود یدرون کمال یش که دهد صورت را یکار نهفته، کماالت

 (.360: 1390 ،یسبحان) دینما برطرف را، رشد موانع و آورد

 ربّ عنروان بره او دنیربرگز انسران، و جهران گانرهی رب عنروان بره خدا شناخت»: از است عبارت زین یاسالم تیترب

 (.61: 1ج ،1396 ،یباقر) «ریغ تیربوب از زدن تن و او تیربوب به دادن تن و شتنیخو

 :نمود ارا ه را لیذ یلیتفص و کامل نسبتاً فیتعر توانیم یاسالم تیترب فلسفه اساس بر

 اریرمع نظرام اساس بر اسالم جامعه مداوم اعتالء و یریگشكل و افراد وستهیپ یتعال و نیتكو سازنهیزم یتعامل انیجر

 طرور بره شروند آمراده کره یاگونره به ابعاد، و مراتب یهمه در بهیط اتیح تحقق یسو به انیمترب تیهدا یبرا یاسالم

 (.49: 1389 ،یاحمد کشاورز، ؛یحسن زاده،صادق) کنند حرکت ریمس نیا در یاریختا و آگاهانه

 سرفارش آن به زین السالم همیعل نیمعصوم قرآن، تاکبد بر افرون و دارد یاژهیو گاهیجا دعا ،یاسالم ینید فرهنگ در

 پاسرخ را شرما تا مرا، بخوانید گفت پروردگارتان و ؛«... لَكُمْ أَستَجِبْ ادعُونِی رَبُّكُمُ وَقالَ» میخوانیم میکر قرآن در. اندکرده

 الردُّعاءِ مَرعَ یَهلِرکُ وال العِبرادَِِ، مُرخُّ الردُّعاءُ»: ودنردفرم کره اسرت آلرهوعلیرهاهللصرل   ِاسرالم امبریپ از (.60 /غافر) گویم

 .شودنم  هالک کس هیچ دعا وجود با و است عبادت مغز دعا ؛یعنی( 1403 ،یمجلس)«أحَد

 یعنری اسرت؛ خواسرتن آن یاصرل عنصرر تنها که ندیگو را یشیاین دعا، رایز دارد؛ یاژهیو گاهیجا دعا هاشیاین نیب از

 مینگریم دقت با را مرسوم و مأثور یدعاها یوقت اما مطلوب، وضع به دنیرس و موجود وضع از رفت برون یبرا درخواست

 و انردمناجرات یحراو هم که چرا است؛ شده مطرح شیاین انواع هاآن در بلكه اند،نپرداخته «خواستن» به صرفا متون نیا

 لیرکم یدعرا مرلال میخوانیم دعا را همه كجای ما و هستند زین ینید یهاآموزش یحاو عالوه به. ذکر و شكوه یحاو هم

 (.22: 1386 اقدم، یهاشم) است ماثور یدعاها کمَل جزو که

 دارد یمروثر نقرش ،یرفترار و یعراطف ،یشرناخت ابعاد در او تیترب در که ردیگیم فرا را یامور دعا، مكتب در انسان

 تربیت ،عمومی و میررررس تربیت در نگریجانبههمه اصل به توجه اب زین نیادیبن تحول سند در ؛(47:1390 ا،ینیسبحان)

 (. 1390 پرورش، و آموزش در نیادیبن تحول ینظر یمبان) نماید توجه متربیان وجودی مختلف ابعاد به باید مدرسه در

 از بعرد( ع) مرا ا مره کره یاهیادع و هامناجات نیا و است تیانسان راه م،یمستق صراط»:است معتقد( ره)ینیخم امام

 دیربا کره یراهر آن بره هیادع نیهم با را مردم بكنند، واضح یلیخ یظاهر دعوت که نیا از بود شده کوتاه دستشان نكهیا

 (.51: 1390 ا،ینیسبحان) «بردندیم ببرند،

 میتعل یلاص هدف شوند، یم نییتع اسالم نیمب نید اساس بر ما یعملكردها و نیقوان یتمام که نكته نیا به توجه با

 یكری(. اهلل یالر قرب و بهیط اتیح به دنیرس) شودیم نییتع ما ینید انیشوایپ و نید یهارهنمود اساس بر زین تیترب و

 . آموخت ادیز ابن لیکم به را آن( ع) یعل حضرت  که است لیکم یدعا عرصه نیا در ما انیراهنما از

 شررئون به توجه و متربیان وجودی هایساحت و بعادا براساس تربیت پرررورش، و آمرروزش نیادیرربن تحررول سررند در

( 2 -یاخالقر و یعبراد ،یاعتقراد تیرترب ساحت( 1: از عبارتند که است شده میتقس ساحت شش به بهیط اتیح مختلف

( 5 -یهنرر و یشرناخت ییبرایز تیرترب سراحت( 4 -یبدن و یستیز تیترب ساحت( 3 -یاسیس و یاجتماع تیترب ساحت

 (1390،بنیادین تحول سند) یفناور و یعلم تیترب ساحت( 6 -یاحرفه و یاقتصاد تیترب ساحت

 بره لیرکم یدعرا یبررسر لذا است شده اشاره آن به دعا نیا در که ست یموضوعات نیمهمتر از یكی یتیترب مباحث

 در سرند نیمهمترر عنروانه بر) نیادیربن تحرول سرند در شرده مطرح یتیترب یهاساحت یهمخوان زانیم یبررس منظور

http://www.hadithlib.com/rolls/view/120841/687-%D9%80-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D8%A7
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 منظرور نیهمر به. دیآیم نظر به یضرور یامر آن با ،(باشد یاسالم و ینید متون با مطابق دیبا که کشورپرورش وآموزش

 :از عبارتند شود داده پاسخ هاآن به دیبا پژوهش نیا در کهپرسش هایی 

  اند؟کدامپرورش وآموزش نیادیبن تحول سند در تیترب گانهشش یهاساحت از کی هر یهامؤلفه. 1

 کدامند؟ لیکم یدعا منظر از یتیترب یهاساحت از کی هر یهامؤلفه قیمصاد. 2

 یاخالق و یعباد ،یاعتقاد تیترب ساحت( الف

 قابرل مرتبۀ تیتقو و رشد به ناظر است، یعموم و یرسم تیترب انیجر از یشبخ یواخالق یعباد ،یاعتقاد تیترب ساحت

 و مرانیا پررورش جهرت کره یاقدامات و ریتداب همه شامل و انیمترب وجود در بهیط تایح یاخالق و ینید جنبه از یقبول

 و یاخالقر و یعبراد یاعتقراد صفات و اعمال ها،ارزش باورها، از یا مجموعه برره نسبت انیمترب یاریاخت و آگاهانه التزام

و  یعبراد ،یاعتقراد تیرترب سراحت وقلمرر لرذا. ردیپذیم صورت شانیا یاخالق و ینید تیهو یتعال و نیتكو یراستا در

 و( ص)امبریرپ، ینرید رهبران تیوال رشیپذ و نبوت معاد، متعال، خداوند به بتسن معرفت و یخودشناس به ناظر ،یاخالق

 نیرا نیچنر هرم. هسرتند خیترار طرول در کامل یهاانسان نیبرتر حق به که است، شانیا از یرویپ و( ع)نیمعصوم ا مۀ

 نظرام و یزندگ نییآ یعنی حق نید آزادانه و آگاهانه التزام و انتخاب) مانیا ،ینید یهاارزش و ا دعق ریسا به ناظر ساحت

 ابعراد همرۀ در) روزمرره یزندگ در یاخالق آداب و اصول تیرعا و ینید یهاارزش و مناسک احكام، به یعمل دیتق ،(اریمع

 شرتنیخو و عواطرف لیتعرد ،یعیطب غرا ز مهار) اریعم نظام اساس بر یخودساز یبرا وستهیپ تالش و( یاجتماع و یفرد

 اسرت( یاخالقر لیررذا و صرفات نیتكرو از یریشرگیپ و یاخالق لیفضا و صفات کسب نفس، عزت و کرامت حفظ ،یدار

 (.299: 1390 پرورش، و آموزش در نیادیبن تحول ینظر یمبان)

 یاسیس و یاجتماع تیترب ساحت( ب

 کره اسرت ییهایسرتگیشا کسرب بره نراظر یعمروم و یرسرم تیترب انیجر از یبخش یاسیس و یاجتماع تیترب ساحت

 قلمررو. کننرد مشرارکت یاجتمراع و یاسریس یهراتیفعال در و باشند آگاه و فعال یشهروندان تا سازدیم قادر را انیمترب

 دوستان، راوندان،شریخو خانواده، یاعضا) گرانید با مناسب ارتباط :است ریز موارد شامل یاسیس یاجتماع تیترب ساحت

 تیمسرئول قرانون، تیررعا) یاسریس و یمردن ینهادهرا ریسرا و دولت نهاد با ستهیشا تعامل ،...(و همكاران و گانیهمسررا

 یهراتمهرار و یاجتمراع اخرالق و دانرش کسرب ،(یاجتمراع یهاارزش پاسداشت ،یاسیس و یاجتماع مشارکت ،یریپذ

 و درک ،یاجتمراع عردالت ،یاسیس فهم و درک ،ییجو مسالمت ،یاجتماع مفه و درک ،یهمدل و وفاق ،یبردبار) یارتباط

 ،یعربر) یجهران ،یمحلر( یفارسر)یمل زبران یهراییتوانرا تفاهم، و وحدت حفظ ،یالملل نیب تفاهم ،یفرهنگ انیم تعامل

 صرالح نوادهخا»در مدارانه لتیفض تیعضو یبرا تیترب ،یاسسی و یاجتماع تیترب ساحت یریگ جهت. است...( و یسیانگل

 تیرهو یادیربن یریرگ شركل در کره اسرت ارتبراط یهامؤلفه نیتریاساس از یكی خانواده با ارتباط ت.اس «صالح وجامعه

 شركل نیرا ترداوم و یریرگشركل و آن یبررا یآمرادگ ،یخانوادگ یزندگ اساس، نیا بر. دارد ینشدن انكار ینقش هاانسان

 برر دیرتأک از نظرر صرف ،یعموم و یرسم تیترب در. تاس یاجتماع تیترب یاساس و یاصل یهامؤلفه از یاجتماع اتیازح

 بره گردنرد،یمر محسوب خانواده استحكام لوازم از و شوندیم منجر خانواده نهاد تیتقو به که یعوامل)هیپا یهایستگیشا

 یعنری تیرترب یکلر هردف برا كرردیرو نیرا. شودیم یجد توجه زین یمادر نقش و یپدر نقش مانند یتیجنس یهانقش

 آموزش در نیادیبن تحول ینظر یمبان) دارد تناسب «ابعاد و مراتب همۀ در ،طیبه حیات تحقق برای متربیان شدنآماده»

 (.303:1390 پرورش، و

 یاسریس و یفرهنگر ،یاجتمراع یهراتفاوت از یجدا جوامع، و هاکشور یهمه در افراد یاسیس تیترب و یریپذجامعه
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 پررورش، و آمروزش نظرام یهراتیرمامور نیتررمهم جمله از. استپرورش  و آموزش نظام مهم یهاکردکار از یكی ها،آن

 الک، جران ل،یرم اسرتوارت ماننرد دیجد لسوفانیف و انیمرب از یاریبس. است آن تیحاکم تداوم و یاسیس نظام به کمک

 ،یمرزوقر) انردداده قررار توجره مرورد عره،جام در «یاسریس نظم»جادیا لحاظ از راپرورش  و آموزش نقش ییوید و روسو

1384 :95). 

. بكننرد میتعلر هراآن بره هم را روز یاسیس مسا ل کنند؛یم را هابچه تیترب که انیآقا» :ندیفرمایم( ره)ینیخم امام

 سرا لم هرم دیربا دیرآیمر رونیرب مدرسره از کره بچه کی. باشد دیبا زیچ همه باشد( یاسیس مسا ل) آن همه میگوینم

 تیرترب هرم و هست، که یستمیس هر مطابق بشود یعلم یهاتیترب هم بداند، را اشروزه و نماز مسا ل بداند، را اشینید

 (.203: 6ج ،(ره) ینیخم) «بشود یاسیس

 یبدن و یستیز تیترب ساحت( ج

 رعایت و المتس یارتقا و حفظ به ناظر که است عمومی و رسمی تربیت جریان از یرررربخش بدنی و زیستی تربیت ساحت

 ،بیماری و فضع عوامل با مبارزه ،روانی و جسمی قوای تقویت ،دیگران و خود قبال در متربیان روانی و جسمی بهداشت

 واردم( جسمی سالمت تأمین و بدنی قوای پرورش) ساحت این قلمرو. است طبیعت به احترام و زیست محیط از حفاظت

 ،زندگی در شادابی حفظ ،اساسی نیازهای تأمین) اجتماعی و یفرد سالمت ،جنسی تربیت: دهدمی پوشش را زیر

 یآراسرررتگ و یزگیپررراک و روح و جسم از مراقبت ،فراغت اوقات و سالم تفریحات از استفاده ،سالمت و رفاه از یبرخوردار

 مهم ییهاجنبه به موارد این همره واقع در طبیعی منابع و ،شهری بوم زیست قلمروهای ،محیطی زیست بهداشت ،(یفرد

 (.305:1390 پرورش،وآموزش در نیادیبن تحول ینظر یمبان) دارد اشاره آن کامل وجه در طیبه حیات از مغفول و

 ینرامع بره بردن پررورش امرا اسرت، کررده محكوم داًیشد را یپرستشهوت و یپرورنفس ،یمعنا به یپرورتن اسالم،

 حررام ،باشرد بخرش انیرز بردن یبررا که را یعمل نوع هر و است شمرده واجبات از را بهداشت و سالمت حفظ و مراقبت

 (.13:1394 لو، یمصطف کهندل؛) است شمرده

 یهنر و یشناخت ییبایز تیترب ساحت( د

 انیرمترب آشرناکردن هدف با که است یتیترب اعمال از دسته آن به اطالق یبرا مرجح یاصطالح» ،یشناخت ییبایز تیترب

 صرورت ،یهنرر تیرخالق پررورش و آن از یقدرشناسر حرس جرادیا آنهرا، بره هنرر از یفهمر یارا ره هنرر، و ییبرایز با

 (. 1385 ،1اسیال)«ردیگیم

 و تیحساسر ،یلمسر و تجرارب رشرد مختلرف، حرواس آمروزش برر نراظر را یهنر تیترب ،(1971) 2منهاوس جروم

 (.1394 ،یفیس و یدسرم ،یمانیتسل) داندیم هنرمندانه ینقاد و یهنر یبصر یهاجلوه با قیعم برخورد

 گراهیجا و یهسرت جهران از یکلر درک بره یابیردست یبرا یهست /عتیطب یدادهایرو هدف و هادهیپد یمعنا درک

 و یهرال کمرال و جمرال مظراهر یمنزلره بره نشیآفر جهان یهاییبایز درک و یاسالم اریمع نظام براساس درآن شیخو

 .است یهنر و یشناختییبایز تیترب ساحت اهداف جمله از خود یباشناسانهیز یارتقا

 قذو و احساسرات عواطرف، پررورش و الیرخ یقوه رشد به ناظر یبخش یهنر و یشناختییبایز تیترب ساحت قلمرو

 از یقردردان و یهنرر آثرار خلق توان یمعنو ای یماد ییبایز یدارا افعال و موضوعات درک توان) انیمترب یشناختییبایز

 .است( یهنر یهاارزش و آثار

                                                           
1 . Elias. J 

2. Hausman 
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 کشرف و معنرا خلرق نردیفرا دو شامل که است معنا و احساس افتیدر یهنر و یشناختییبایز تیترب ساحت كردیرو

 (.1390 ران،یا یاسالم یجمهور یعموم یرسم تیترب و میتعل نظام در نیادیبن تحول ینظر یمبان) معناست

 یاحرفه و یاقتصاد تیترب ساحت( و

 یزنرردگ مهررم ابعرراد از یكی به ناظر که است عمومی و رسمی تربیت جریان از بخشی ایحرفه و اقتصادی تربیت ساحت

 و معاش امر تدبیر در متربیان هایتوانایی رشد به ناظر ساحت این .ست هاانسان یشررتمعی و اقتصادی بعررد یعنرری یآدمرر

 اخالق به التزام ،ایحرفه مهارت و درک ،اقتصادی مسا ل فهم و درک نظیر اموری) است ایحرفه و اقتصادی تالش

 بسط به اهتمام ،ثروت توسعۀ و حفظ جهت تالش ،وری بهره رعایت ،بیكاری و بطالت از پرهیز ،کارآفرینی توان ،ایحرفه

 یمبرررررران)( اقتصادی روابط در هاارزش و اخالق به التزام و معامالت احكام و کار و کسب قوانین مراعات ،اقتصادی عدالت

 (. 309:1390پرورش، و زشآمو در نیادیبن تحول ینظر

 یفناور و یعلم تیترب ساحت( ی

 ارررررررررهشایستگی کسب به ناظر که است عمومی و رسمی تربیت جریان از بخشی فناوری و علمی تربیت تربیت ساحت

 در بشری متراکم تجارب نتایج توسعۀ و گیریبهره و شناخت در را متربیان که است( یریهاومهارت هایتوانمند و اترصف)

 جهان به نسبت ،آینده تحوالت و تغییرات به عنایت با ،شوند قادر متربیان آن اساس بر تا کند یاری فناوری و علم ۀعرص

. کنند کسب مدار ارزش بینشی( ابزاری نگاه) طبیعت در مسئوالنه تصرف و استفاده و( هستی به ایآیه نگاه) هستی

 راهبرد یک به تواندمی که ،شد خواهد منجر طبیعت ازنرره مسئوال یگیربهره و تصرف به منجر ابزاری و ایآیه نگاه ترکیب

 افراد توانمندی رشد به ناظر تربیت از ساحت این لذا. بینجامد آن از مراقبت و حفظ و طبیعت به انسان نگاه در اساسی

 و علمی فكرت هشیو کارگیری به ،افزایی دانش مهارت کسب ،عمومی و پایه هایدانش درک و فهم راستای در جامعه

 برای ،فناورانه تفكر و بینش ،دانش کسب به ناظر نیز و نوآوری و خالقیت بروز جهت آمادگی ،یانتقرراد تفكر توان ،منطقی

 (.311:1390 پرورش، و آموزش در نیادیبن تحول ینظر یمبان) است زندگی کیفیت بهبود

 پژوهش نهیشیپ.1-1

 اشراره آنها نیمهمتر به که است گرفته صورت ییهاپژوهش اگانهجد بصورت ل،یکم یدعا و نیادیبن تحول سند نهیزم در

  :گرددیم

 نیرا کره اسرت کرده ذکر «لیکم یدعا یشناخت روان و یتیترب آثار» عنوان با خود پژوهش در( 1398) ییبنا یمهد

 چنرگ در او یارگرفتر و انسان هبوط سبب که دارد یگناهان عنوان به کامل اشاره ،یخودشناس و یخداشناس بر عالوه دعا

 ،یشناسرخرود ،یشناسرخدا یهاحوزه در را لیکم یدعا راتیتاث سپس. گرددیم خداوند از یدور جمله از هابیمص انواع

 داشرتن و نفرس عزت به یابیدست ،یارزشمند احساس ،یخواهریخ معبود، از فراق یسخت ،یریپذتیولؤمس ،یشناسگناه

 .تاس کرده یبررس ،یتعال و رشد و تیهو

 دو از جبرر شربه رفرع بره «لیرکم یدعا از جمله دو شرح» عنوان با خود پژوهش در( 1395) یکاشان ابوالقاسم دیس

 هیرف یالزمنر و قضراوک هیرف یعلر یجرر مایف یل حجه ال) و( القضا ذلک یعل اسعده و یاهو بما یفغرن) دعا نیا یجمله

 دو از را جبرر یمعنرا گر،ید اتیروا و اتیآ کمک به و جبر، ینف یلنق و یعقل تواتر بر تأکید با و پردازدیم( بالوک و کمک

 .ندارد منافات انسان اریاخت با که کندیم روشن را انسان افعال در یاله یقضا یمعنا و است کرده ینف شده ادی یجمله

 یتریترب یهاآموزه نیمهمتر از یكی «دعا یروانشناخت و یتیترب آثار» عنوان با یپژوهش در( 1390) اینیسبحان محمد

 انسران تیرترب بر دعا ریتاث یبررس به یفیتوص-یلیتحل روش با خود، نوشتار در این یسبحان. داندیم شیاین و دعا را، اسالم



 79                            و... علی شیروانی شیری / تیتربگانهشش یهابر اساس ساحت لیکم یدعا یمحتوا لیتحل

 یهراحروزهشرامل  دهردیمر قررار پوشرش تحرت را هاکه دعا آن یتیابعاد ترب دهدیمنشان  قیتحق نیا جی. نتاپردازدیم

 اسرت رتیبص شیدایو عامل پ یرسانریدعا، منشا اصالح رفتار خ که شد روشن نیهمچنست.  یرفتار و یعاطف ،یشناخت

 .گرددیم یتعال و رشد و خود حرمت احساس بردن باال موجب و

 ،ابتدا«ورشآموزش و پر نیادیسند تحول بن ینظر یمبان یبررس و نقد»با عنوان  ی( در پژوهش1392) ترکاشوند مراد

 وارد نیادیربن تحرول سند به را ییهانقد ،یشناس انسان و ،یشناس ارزش ،یشناس معرفت ،یشناس یهست یمبان یبررس با

 یهرایژگریو برا یآرمان یجامعه کی تحول، سند یدیکل میمفاه و هاواژه نشیگز در: از عبارتند هانقد نیاز ا یكی که کرد

رفتره شرده گ عهیاسرالم و شر یقرآن و متون فلسرف که از هاواژه نیا. است شده یطراح بهیط اتیح و یاسالم اریمع نظام

حول اسرت و نره سند ت تأییدو  بیرمز تصو یای( گورهیو غ یکرامت ذات به،یط اتیح ،ی) قرب اله هاواژه دیکل نیا واست 

 . ردیو اصالحات قرار گ ینیمورد بازب وستهیپ دیکه با رانیاپرورش  و آموزشنظام  یگشا احتماال راه

کره  کنردیمر انیب ،«آن یرو شیپ یهاچالش و نیادیبن تحول سند»با عنوان  ی( در پژوهش1398نژاد )عبداهلل  نادر

 راسراسب پررورشو  آمروزش باشد قرار اگر ت.اس تحول و رییتغ اصل پرورش و آموزش یزیر برنامه متمم اصول از یكی

 تحرول و رییغت موجود روند در که است آن یبرا یزیربرنامه ست،ین یازین یزیر برنامه به گریبرود د شیپ موجود روند

 ولتحر برطررف سرازد. سرند را آن یفریک بیرمعا و یکمر یکمبودها و دهد قرار یدیجد ریمس در را آن کند و جادیا

پررورش وزشآمرواست کره  شده میتنظ یگرید یباالدست اسناد و قرآن یهاآموزه به اتكا باپرورش  و آموزش در نیادیبن

  د.ابی دست تحول سند در شده نییتع اهداف به ورهد انیپا در دیبا

 تیعوضر نقرد و یتعرال مفهروم»برا عنروان  ی( در پژوهش1396) ینورآباد سولماز و ینجف حسن نژاد،یسبحان یمهد

 ،یسرنادا لیر)تحل خترهیآم پژوهش روش به که ییهایبررس با «رانیاپرورش  و آموزش نیادیبن تحول سند در آن موجود

 برا و است صعود یبرا یتیوضع یتعال که دندیرس جهینت نیا به( انجام دادند؛ افتهیساختار  مهین یمصاحبه و امحتو لیتحل

 یهنریزم یاسریس و یاجتمراع ،یشخصر ،یاخالقر ،یاعتقراد بعرد پنج بودن هماهنگ صورت در و یاسالم مآخذ به توجه

 . شودیم فراهم جامعه و فرد یشگیهم یرستگار

 یشناس روش. 2-1

 اصرلی روش چهرار بین از پژوهش، این در اطالعات آوریجمع روش. گیردمی قرار کیفی هایپژوهش زمره در قیتحق نیا

. اسرت مردارک و اسناد بررسی شیوه اند،برده نام کیفی تحقیق در اطالعات آوریجمع برای ،(1390) 1راسمن و مارشال که

 تررقیرعم فهرم و تررقیردق یبررسر یبررا آن از تواندمی هشگرپژو که است شده شناخته هایروش از یكی اسناد بررسی

 تحلیلری اسرتراتژی نوعی شیوه این زیرا دانندمی روش ترینجامع را مزبور روش نظران صاحب. کند استفاده متن یمحتوا

 یررد،گمی قررار بررسری مرورد پرژوهش این در که مدرکی و اسند. است ترعینی کیفی، هایروش سایر از روش این. است

 یسرو از پرژوهش موضروع برا مرتبط کتب و مقاالت البته است انیانصار نیحس ترجمه با لیکم ضیپرف یدعا کامل متن

 و بروده یفیک یفیتوص حاضر پژوهش روش ن،یبنابرا. بود خواهد مطالعه مورد رین زمینه این در گرانپژوهش و نویسندگان

 ینظرر یمبرانبا توجه بره  گانهشش یتیترب یهاساحت ابتدا که نهگو نیبد. است گرفته صورت ییمحتوا لیتحل صورت به

 از پرس و اسرت دهیرمربوط به هر سراحت مشرخگ گرد یهامؤلفهشده و سپس  فیتعرپرورش  و آموزش نیادیبنتحول 

 . اندشده ییشناسا بودند دارا را هامؤلفه نیا با مرتبط نیمضام که یموارد لیکم یدعا یبررس و مطالعه

                                                           

1 . Marshall & Rossman 
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 پژوهش یهاافتهی-3

 نیادیربن تحرول ینظرر یمبان یتیترب گانهشش یهاساحت اساس بر لیکم یدعا یمحتوا لیتحل هدف با پژوهش نیا در

 یهراسراحت از قسرمت هر به مربوط یهاافتهی و شده پرداخته قدر گران یدعا نیا یهافراز یبررس به پرورش، و آموزش

 حیمفرات منتخب کتاب اساس بر جدول، در موجود یها صفحه شماره. اند شده مشخگ ریز جداول در یتیترب یگانهشش

 .است شده مشخگ ،(1389) یاقمشه یاله یمهد ترجمه الجنان،

 کدامند؟پرورش وآموزش نیادیبن تحول سند یتیترب یگانهشش یهاساحت از کیهر هایمؤلفه :پژوهش اول پرسش

 از کی هر یبرا و پرداختهپرورش وآموزش نیادیبن تحول سند متن یمحتوا لیتحل به سوال، نیا به ییپاسخگو جهت

 .گردد یم مشاهده 1 شماره جدول در که است شده نییتب ییهالفهؤم ،یتیترب یگانهشش یاهساحت

 شپروروآموزش نیادیبن تحول ینظر یمبان یتیترب گانهشش یهاساحت از کی هر یهامؤلفه: 1جدول

 (نیلفؤم گروه: منبع)

 هامؤلفه یتیترب یهاساحت

 و یعبرررراد ،یاعتقرررراد

 یاخالق

 قدر و قضا به رضا ل،یاذر رفع و دفع آخرت، به اعتقاد خدا، به مانیا به شیگراخداشناسی، 

 توبه خالق، به بنده عشق ،یاله رحمت به دیام خدا، یگانگی به اعتقاد خدا، به توکل ،یاله

 ترداوم دیگرری، درخواسرت الطراف از پوزش، شكرگزاری طلب و تندام ابراز ، تواضع حفظ یاسیس و یاجتماع

 سرتودن و دیگران، برشمردن مكر و قصد سوء مقابل در کمک حمایت، درخواست و ارتباط

 اجتماعی روابط در ارتباط طرف هایویژگی

 خدا توسط شده نییتع حدود در یستیز یهاازین کردن برطرف یبدن و یستیز

 نبودن گیحر یاحرفه و یاقتصاد

 خالق یهاییبایز درک ،یروان آرامش یهنر و یشناختییبایز

 عارفران آرزوی نهایرت شناخت، خداوند و معرفت منبع خداوند بشر، علم بر محاط خدا علم فناورانه و یعلم

 شناخت و علم اهل و

 

 کدامند؟ لیکم یادع منظر از یعباد و یاخالق ،یاعتقاد یتیترب ساحت یهامؤلفه قیمصاد: پژوهش دوم پرسش

 یتریترب سراحت هایمؤلفه از کی هر یبرا و پرداخته لیکم یدعا متن یمحتوا لیتحل به سوال، نیا به ییپاسخگو جهت

 .شودیم مشاهده 2 شماره جدول در که است شده مستخرج مرتبط یقیمصاد ،یفناور و یعلم

 لیکم یدعا منظر از یفناور و یعلم ساحت هایمؤلفه قیمصاد: 2جدول

 یاخالق و یعباد ،یاعتقاد ساحت

 صفحه شماره قیمصاد هامؤلفه

َتَِكَ خداشناسی تىَبَِرْحم ََالَّ َََوِسَعتم ََُكلَّ
 
ء  95ََشىم

تَِكََوََ تىَبُِقوَّ َتََالَّ ََِِباََقَهرم ََُكلَّ
 
ء  96-95ََشىم
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ََََلاََخَضعَََوََ ََُكل 
 
ء ََوََََشىم ََََلاََذلَّ ََُكل 

 
ء  96ََشىم

وتَِكََوََ تىَبَِجََبُ ََِِباََغَلبمَتََالَّ ََُكلَّ
 
ء  96ََشىم

تَِكََوََ تىَبِِعزَّ ءَ َََلاََيُقومََُالَالَّ  96ََشىم

تىَبَِعَظَمتَِكََوََ ََالَّ َََماَلتم ََُكلَّ
 
ء  96ََشىم

َََعالَالَّذىَبُِسلمطانَِكََوََ ََُكلَّ
 
ء  96ََشىم

ِهَكََوََ باقىَبَِوجم دَََالم َََبعم
ِ
َََفناء ََُكل 

 
ء  96ََشىم

امئَِكََوََ تىَبَِأسم َمَََالَّ كانَََاَلتم َََارم ََُكل 
 
ء  97-96ََشىم

ِهَكََبِنُورََِوََ َََلهَََُاضاَّءَََالَّذىََوجم ََُكل 
 
ء  97َشىم

وُسََياَُنورََُيا  َلََياَُقد  لِيََََاوَّ  97َاآلِخرينَََآِخرَََياَوَََاالموَّ

كِنََُالَ...َمكاُنَكَََعالَوَََُسلمطاُنَكَََعُظمََََالّلُهمََّ ِفرارََُُيمم  100َُحُكوَمتَِكََِمنَمَالم

ضاَََسيعَََيا  127َالر 

ُمهَََُمنََِيا ُرهََُوََََدواءَ َاسم  127َِشفاءَ َِذكم

 128-127َالن َقمََِدافِعَََياَالن َعمََِسابِغَََيا

 128َُيَعلَّمََُالَعاِلِاَ َيا

 مرانیا به شیگرا

 خدا به
َئُلَكََوََ نَََِانَمَبُِجوِدكََََاسم ِهَمنىََانَمَ...نىیُتدم َركَََُتلم  99-98َِذكم

ِرَفتَِكََِمنَمََقلمبىَهَِیَعلَََانمَطوىََماَدَََبعَم دَََ...َمعم ِقَََبعم ِِتاىفَِصدم  107َاعم

َََجواِرَحَ طانََِاىِلََسَعتم  109َطائَِعةَ ََتَعب ِدكََََاوم

تاِمىلََفَیَفكََ آخرت به اعتقاد ََاحم
ِ
نتِقاِمَكَََغَضبَِكَََعنَمَااِلََّ...اآلِخَرةََِلَِبالء  111-110ََسَخطَِكََوََََوام

باِقهاَيََبَََُحبَِسَ  115ََاطم

َتنىََلئِنَم نَََّناطِقاَ ََتَركم لِهاَيََبََََكَیاِلَََالَِضجَّ  113َيََاآلِملََجَیَضجََاهم

ِفرَمََالّلُهمََّ لیاذر رفع و دفع ُنوَبََىِلَََاغم تىَالذ  تُِكََالَّ ِعَصمَََََتم ََوَََ...الم َطامَُتاََئةَ یَخطَُكلَّ  98-97 (1ص)ََاخم

 و قضررا برره رضررا

 یاله قدر
ِمَكَََعَلنىَتَمَوََ  99َقانِعاَ َاَ یراِضََبِقسم

ةَََالَوََ َزَمنىَوََََقضاُؤكَََهَِیفََعَلََََّجرىَامیفَىلَُحجَّ ُمَكَََالم  105ََبالُؤكَََوَََُحكم

 104-103َكََیَُغَََىلََمنَمََوَرّبىَاَِلى خدا به توکل

ىلَهَِیَعلََََمنَمَايَدىیَسََاي  123َُمَعوَّ
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 رحمرت بره دیام

 یاله
ََالَوَََساتِراَ َلَِقبائِحىَالَوَََغافِراَ َلُِذُنوبىَدََُاجََِالََالّلُهمََّ

 
ء َقبلََعَملِلَََِمنَمَلَِشىم ََسلنََِِحَیالم َبِاْلم

ال َ َكََیََغَََُمَبد 

100 

الَىَََالّلُهمََّ َیَقبَِمنَمََكمَمََموم َتهََُح  ََِمنَمََكمَمَوََََسَِتم ََِمنَََفاِدح 
ِ
َبالء َتهََُالم  101ََاَقلم

تَِكََالّلُهمَََُّكنََِوََ ََىفَىلَبِِعزَّ والََُِكل   103ََعُطوفاَ َاالمُمورََِعَِیَجََىفََعَلَََّوََََرُؤفاَ َاالمحم

َََهبمنى
ِ
تِداء كَََسالِِفََوََََكَرِمَكََاِلبم  107َبىَبِر 

َيَُهوَََوََ لَ ََجَیَضجََكَیاِلَََِضج  َتَِكََُمَؤم   115َلَِرْحم

ُجويََفَیكََََامَم َلَكََرم ُكهََُِمنمهاَِعتمِقهََِىفََفضم ُ  117َهایفََفَتِتم

َلنمُتهَََُاوَمَ...الّساَعةََِهِذهََِىفَوََََلةَِیاللَََّهِذهََِىفَىلَََتََبَََانَم فََََاعم ُتهَََُاوَمَُتهَُیَاخم َهرم  120-119ََاظم

هََُ... لَِكََااِلََّذلَِكََناُلَيَالََفاِنَّ  125َبَِفضم

ِفرَم َنَمَاِغم
لُِكَيَالَِلِ عاءَََااِلَمم  127َالد 

 یگانگی به اعتقاد

 خداوند
 100ََانمَتََااِلََّاِلهَََال

بىََاُتراكََ دَََبِناِركَََُمَعذ  حََبعم  107َِدكََیَتوم

لََِبِلِسانَََِكَينادي حََاهم  115َِدكََیَتوم

 برره بنررده عشررق

 خالق
َبكاء...کیالَرصخنَالَوَياالملَجیضجَاهلهاَيبَکیالَالضجنَناطقاَیتركتنَالن

َنيالفاقد

113-114 

ِفرَمَالّلُهمََّ توبه ُنوَبََىِلَََاغم تُِكََتِىالَََّالذ  ِعَصمَََََتم َ...َالم َطأمَُتاََئةَ یَخطَََِوُكلَّ  98-97ََأخم

ُبََإِن ىَالّلُهمََّ ِركََََكَیإِلََََأَتَقرَّ ِهَمنِىََوَأنَم...َبِِذكم َركَََُتلم  99-98َِذكم

َأُلَكََِدىیَسََاي تَِكَََفَأسم َلتِىََشَهواتِىََوَكثمَرةَِ...َُدعائِىََعنمَكََُجَبَیَماَلَََأنَمَبِِعزَّ  103-102ََوَغفم

دَََإَِِلىَايَُتَكَیَأتََََوَقدَم ِصَََبعم اىِفََوَََىیََِتقم نِى...َإَِسم  106-105ََوثاِقىََشدَ َِمنَمََوُفكَّ

َََهبمنِى
ِ
تِداء كََََوسالِِفَََكَرِمَكََاِلبم  107-106َبِىَبِر 

اَعةَََِهِذهَََِوىِفَََلةَِیاللََََّهِذهََِىِفََىِلََََتََبَََأنَم ََ،َالسَّ مَ َُكلَّ تََُُجرم َرمم َتَ...َهََُأجم باَِتَلاََأَملرم كِلرامَََبِإِثم َالم

كاتِبَِ َيََالم

119-120 

نِى ِفرَمَ،ََعثمَرتِىََوَأِقلم تِىََواغم  126ََزلَّ
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ِفرَم َنَمَاغم
لُِكَياَلََِلِ عاءَََإاِّلََمم  127َالد 

 

 کدامند؟ لیکم یدعا منظر از یاسیس و یاجتماع یتیترب ساحت یهامؤلفه قیمصاد: پژوهش سوم پرسش

 یتریترب سراحت هایمؤلفه از کی هر یبرا و پرداخته لیکم یدعا متن یمحتوا لیتحل به سوال، نیا به ییوپاسخگ جهت

 .شودیم مشاهده 3 شماره جدول در که است شده مستخرج مرتبط یقیمصاد ،یفناور و یعلم

 

 لیکم یدعا منظر از یفناور و یعلم ساحت هایمؤلفه قیمصاد: 3جدول

 یاسیس و یاجتماع ساحت

 شررررماره قیمصاد هاؤلفهم

 صفحه

 99 مُتَواضِعاً االْحْوالِ عِیجَم ف   تواضع حفظ

 105 معتذرا نادما منكسراً مستقیال مستغفراً منیبا مقرا مذعنا معترفا ابراز ندامت و طلب پوزش 

 111 المستكین المسكین الحقیر الذلیل الضعیف عبدک انا

-108 طقت ...بشكرک مادحۀ.و علی السن ن  شكرگزاری از الطاف دیگری

109 

 114 سبحانک یا الهی و بحمدک

 124 و الدوام فی االتصال بخدمتک درخواست تداوم ارتباط و حمایت  

 126 و الیک یا رب مددت یدی ...

در مقابل سوء قصرد درخواست کمک 

 و مكر دیگران

 125 ومن ارادنی بسوءٍ فاردهُ و من کادنی فكدهُ

های طررف ویژگی برشمردن و ستودن

 ارتباط در روابط اجتماعی

...فانک فعال لما تشاء، یا من اسمه دواء و ذکره شفا یا سریع الرضا

 و ...

127 

 

 کدامند؟ لیکم یدعا منظر از یبدن و یستیز یتیترب ساحت یهامؤلفه قیمصاد: پژوهش چهارم پرسش

 یتریترب سراحت هایمؤلفه از کی هر یبرا و پرداخته لیکم یدعا متن یمحتوا لیتحل به سوال، نیا به ییپاسخگو جهت

 .شودیم مشاهده 4 شماره جدول در که است شده مستخرج مرتبط یقیمصاد ،یفناور و یعلم

 لیکم یدعا منظر از یفناور و یعلم ساحت هایمؤلفه قیمصاد: 4جدول

 یبدن و یستیز ساحت

 شماره قیمصاد هامؤلفه

 صفحه

الَىََوَََاَِلى در یسرتیز یهراازیرن کردن برطرف رََََموم امَ ََعَلََََّتَيَاجم ُتََُحكم َبعم سىََهوىَهَِیفَاتَّ  104ََنفم
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 خدا توسط شده نییتع حدود

ََاي یجسمان وسالمت قوت  123َیحَجوارََِِخدَمتَِکََیعلََقوَ ََرب 

 

 مند؟کدا لیکم یدعا منظر از یهنر و یشناخت ییبایز یتیترب ساحت یهامؤلفه قیمصاد: پژوهش پنجم پرسش

 یتریترب سراحت هایمؤلفه از کی هر یبرا و پرداخته لیکم یدعا متن یمحتوا لیتحل به سوال، نیا به ییپاسخگو جهت

 .شودیم مشاهده 5 شماره جدول در که است شده مستخرج مرتبط یقیمصاد ،یفناور و یعلم

 لیکم یدعا منظر از یفناور و یعلم ساحت هایمؤلفه قیمصاد: 5جدول

 یهنر و یشناختییبایز ساحت

 شررررماره قیمصاد هامؤلفه

 صفحه

ُهمََّ یروان آرامش تَِكََاللَّ ََیفََِیلََِبِِعزَّ َوالََُِكل  َحم َوالََِیفَِ)َاْلم َحم َهاَاْلم ُُملورََِعَِیَجََِیفََِیَعلَََوََََرُءوفاَ (َُكل  َاْلم

ََعُطوفاَ 

103 

َتَقَدُهََضمَِ َُحب َكََییَِاعم  107َِمنم

 128َملََالظََُیفَيََشوحَِستََاِلََُورََنَُياَ

عاِرفيَََآمالََِغاَيةَََيا خالق یهاییبایز درک  114َالم

 114َالّصاِدقيَََُقُلوِبَََحبیَبََيا

َ َستم امُؤكََََتَقدَّ  118ََاسم

 

 کدامند؟ لیکم یدعا منظر از یاحرفه و یاقتصاد یتیترب ساحت یهامؤلفه قیمصاد: پژوهش ششم پرسش

 یتریترب سراحت هایمؤلفه از کی هر یبرا و پرداخته لیکم یدعا متن یمحتوا لیتحل به سوال، نیا به ییپاسخگو جهت

 .شودیم مشاهده 6 شماره جدول در که است شده مستخرج مرتبط یقیمصاد ،یفناور و یعلم

 لیکم یدعا منظر از یفناور و یعلم ساحت هایمؤلفه قیمصاد: 6جدول

 یاحرفه و یاقتصاد ساحت

 شرررررررماره قیمصاد هامؤلفه

 حهصف

َعَلنى نبودن گیحر ِمَكَََتم  99َقانِعاَ َاَ یراِضََبِِقسم

 یعل امام از مستند یهانقل در اما است نشده یااشاره( یروز و روزق شیافزا) مؤلفه به میمستق صورته ب دعا نیا در

 .ست هاآن جمله از رزق شیافزا که است شده اشاره دعا نیا برکات به( ع)

 کره یوقتر دیرگویمر لیرکم»:کره است کرده تیروا خودش سند به هیعل اهلل رحمه یطوس خیش از طاووس بن دیس

 ؟یآمرد یکرار چره یبرا فرمودند حضرت. دمیرس بزرگوار آن یخانه به شب وقت رفتند، خود یخانه به( ع) یعل حضرت
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 یکررد حفرظ را دعا نیا اگر: لیکم یا: فرمودند السالم هیعل یعل نیمنؤالم ریام. امآمده خضر یدعا طلب به کردم عرض

 را ترو خداونرد. شود تیکفا تو امور تا بخوان مرتبه کی عمر تمام در الاقل ای و كباری یسال ای و ماه هر در ای جمعه شب هر

 (.706: ،ص2ج طاووس، بن دیس) «شودیم ادیز تو یروز کند،یم یاری

 کدامند؟ لیکم یدعا منظر از یفناور و یعلم یتیترب ساحت یهامؤلفه قیمصاد: پژوهش هفتم پرسش

 یتریترب سراحت هایمؤلفه از کی هر یبرا و پرداخته لیکم یدعا متن یمحتوا لیتحل به سوال، نیا به ییپاسخگو جهت

 .شودیم مشاهده 7 شماره جدول در که است شده مستخرج مرتبط یقیمصاد ،یفناور و یعلم

 لیکم یادع منظر از یفناور و یعلم ساحتهایمؤلفه قیمصاد: 7جدول

 یفناور و یعلم ساحت

 شرررررررماره قیمصاد هامؤلفه

 صفحه

ِمَكَ بشر علم بر محاط خدا علم ذََِبِِعلم َََأَحاطَََیالَّ َیَشََبُِكل 
 
 97َء

َالَُيَعَلم حضوری بودن علم خدا  128َياَعاِلا 

 107َوَبعدَماانطویَعلیهَقلبیَمنَمعرفتکَ خداوند منبع معرفت و شناخت

عارفان و اهرل خداوند نهایت آرزوی 

 علم و شناخت 
 114َياَغايةَآمالَالعارفي

 

 یریگجهینت و بحث

های شرش اهداف تربیتی هر کدام از ساحتتأمل پژوهشگران در  وجه انتخاب فرازهای دعا در هر ساحت تربیت، بر اساس

. اهرداف جریران تربیرت برا گانه و معنا و مضمون مندرج در فرازهای دعای کمیل که متناسب با آن اهداف بود، انجام شد

 های تربیت به ترتیب عبارتند از:توجه به ساحت

 اهداف ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی: الف:

خرود در راسرتای  دین اسالم، درجهرت تكروین و تعرالی پیوسرته پذیرش آگاهانه و آزادانه :برخی از این اهداف عبارتند از

ای ابعاد وجودی خویش و دیگران ازطریق برقراری ارتباط با خداوند و دعروت بره تالش درجهت ارتق، صالح جامعهتشكیل 

ها و ترالش درجهرت پیشررفت خودشناسی و دیگرشناسی برای پاسخگویی به نیازها و محدودیت ،مداریدینداری و اخالق

تالش پیوسرته  ،اسالمیابعاد وجودی خویش و دیگران ازطریق درک و اصالح موقعیت خود و دیگران بر اساس نظام معیار 

برای خودسازی و اصالح دیگران بر اساس نظام معیار اسالمی از طریق تعدیل عواطف، تقویت اراده، حفرظ کرامرت، عرزت 

تالش پیوسته برای حضور مؤثر دین و اخالق در تمامی ابعراد فرردی و اجتمراعی براسراس و  نفس و کسب صفات اخالقی

 نظام معیار اسالمی. 

 تربیت اجتماعی  و سیاسی: ب: اهداف ساحت

، های جامعه، در پرتو نظام معیار اسرالمیبازشناسی، حفظ آداب و رسوم، هنجارها و ارزش برخی از این اهداف عبارتند از: 

درک موقعیت اجتماعی و سیاسی خود و جامعه و مواجهه با تحوالت اجتماعی و سیاسی بر اساس نظرام معیرار اسرالمی و 

مهمتررین  اده و حفظ و تداوم آن، به ملابرهآمادگی در جهت تشكیل خانو ،ن در سطح ملی و جهانیای روشساختن آینده
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بازشناسی فرهنگ و تمدن اسالمی در کنار توجه بره نیازهرای حرال و آینرده در جهرت  ،نهاد بر اساس نظام معیار اسالمی

ابعاد مشترک )انسانی، اسالمی، ایرانری( هویرت تالش برای ارتقای  ،اسالمی براساس نظام معیار اسالمی تحقق امت واحده

مشارکت جمعی مؤثر در حیات اجتماعی و سیاسی با رعایت اصول عردالت، کرامرت  و خویش بر اساس نظام معیار اسالمی

 جانبه، مراعات حقوق و آزادی مشروط بر اساس نظام معیار اسالمی. و عزت نفس، حق طلبی، استقالل همه

 زیستی و بدنی: ج : اهداف ساحت تربیت

های زیستی خود و پاسخگویی به نیازهای جسمی و روانری خرویش از طریرق درک ویژگی رخی از این اهداف عبارتند از:ب

حفرظ و ارتقرای سرالمت و و  تقویت قوای جسمی و روانی و مبارزه با عوامل ضعف و بیماری بر اساس نظام معیار اسالمی

 میاساس نظام معیار اسال بهداشت جسمی و روانی خود و دیگران بر

 شناختی وهنری:د: اهداف ساحت تربیت زیبایی

های و رویدادهای طبیعت برای دستیابی به درک کلی ازجهران هسرتی درک معنای پدیدهبرخی از این اهداف عبارتند از: 

و ابرراز آن بره زبران  های آشكار و پنهان طبیعرت و هسرتیرمزگشایی و رمزگردانی ازپدیده ، بر اساس نظام معیار اسالمی

 ی خود. شناسانهزیبایی مال و کمال الهی و ارتقای ذا قهمظاهر ج های جهان آفرینش به منزلهیباییدرک زو  هنری

 ای:ه: اهداف ساحت تربیت اقتصادی و حرفه

بهبرود شررایط تدبیر امر معاش با درک موقعیت اقتصرادی خرود و جامعره و ترالش بررای برخی از این اهداف عبارتند از: 

درک و فهم مسا ل اقتصادی خود ، های اقتصادی بر اساس نظام معیار ربوبیاقتصادی از طریق مشارکت سازنده در فعالیت

مراعرات قروانین و  ،و جامعه و رعایت الگوی ملی تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات با توجه به نظرام معیرار اسرالمی

های اخالقی و رعایت، حق، عدالت و انصاف در روابط اقتصادی با دیگران، براسراس نظرام احكام معامالت و التزام به ارزش

تالش فردی و جمعی برای تحقق استقالل اقتصادی، رشد و پیشرفت ثرروت ملری، رفراه عمرومی، عردالت  و معیار اسالمی

 زایی بر اساس نظام معیار اسالمی.اقتصادی، مبارزه با فقر و ایجاد اشتغال

 ساحت تربیت علمی و فناوری: و: اهداف

برقراری ارتباط سازنده با طبیعت از طریق شناخت آن با هدف تكریم، تسرخیر و آبرادانی و  برخی از این اهداف عبارتند از:

درک  و  های علمی در سطح ملی و جهانی بر اساس نظام معیار اسالمیآموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در فعالیت

مخلوقرات و آیرات الهری  ی و رمزگردانی از آنها به منزلهها و رویدادهای طبیعی، در جهت رمزگشایپدیده و کشف و تفسیر

 (.158-154: 1390 پرورش، و آموزش در نیادیبن تحول ینظر یمبان) در پرتو نظام معیار اسالمی
 اسالم مقدس نید. است ینید تیترب اخگ، طور به یآموزش نظام و اعم طور به یاسالم نظام لیتشك هدف نیترمهم

 (. 20:1391 ران،یا یاسالم یجمهور یمل یدرس برنامه) است اهلل یال تقرب و تیعبود یبرا انسان یتیترب جامع برنامه

سعادت هسرتند؛ لرذا اسرتفاده از  یبشر به سو تیعنوان منبع جامع هدا به هیاز آن جمله ادع و یو اسالم ینید متون

 سرند در ل،یرکم یدعرا جمله از یاسالم متون از یریگ بهره پس. رسد یم نظر به الزم تیتربو  میمتون در نظام تعل نیا

 . ست یضرور یامر نیادیبن تحول

 و نبوت ،ادرررمع ،متعال خداوند به بترررنس معرفت و یررخودشناس به ناظر ،واخالقی عبادی ،اعتقادی تربیت ساحت

 برترین حق به هررررک ،ترررراس انررررایش از پیروی و( ع)ومینمعص ا مۀ و( ص)پیامبر یرررردین رانرررررهب والیت پذیرش

سراحت  نیا ی(. در بررس1390 پرورش، و آموزش در نیادیبن تحول ینظر یمبان) هستند تاریخ طول در کامل یهاانسان

 را ودخر ترا هاستبهترین دنبال به که انسانی سرشت مقتضای به. بود مصادیق بیشترین دارای خداشناسی، مؤلفه ،یتیترب
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 را خردا روز بره روز ترا کررد بیشرتر را شرناخت ایرن ترا برود آن پری در لحظه هر و شناخت را خدا باید سازد ارزشمندتر

 . یافت ترمحبوب

 و هرامؤلفره کلررت از کره شده شناخته یتیترب ساحت نیمهمتر و نیاول ن،یادیبن تحول سند در ،یتیترب ساحت نیا

 برخروردار ،یتیترب یاجنبه ریسا به نسبت ییباال تیاهم از هم دعا نیا در که داستیپ هم لیکم یدعا از برآمده قیمصاد

 گسرترش ابعاد ریسا در سپس و شود شروع یاخالق و یعباد ،یاعتقاد بعد از دیبا ابتدا تیترب که معناست بدان نیا. است

 .ابدی

 هاییشایستگی برررکس به ناظر عمومی و میررررس تربیت جریان از یررربخش یررسیاس و اجتماعی تربیت احتررس

 مشارکت واجتماعی سیاسی های فعالیت در و باشند آگاه و فعال شهروندانی تا سازدمی قادر را متربیان که است

 داشرتن به توانیم لیکم یدعا در ساحت نیا قیمصاد از(. 1390 پرورش، و آموزش در نیادیبن تحول ینظر یمبان)کنند

 .کرد اشاره یگرید با یاجتماع روابط در بودن متواضع و هاگاهیجا و حاالت یتمام در تواضع

 ارتقای و حفظ به ناظر که اسرت عمومی و رسمی تربیت جریان از یررربخش عنوان به بدنی و زیستی تربیت احتررس

 قوای تقویت برره نرراظر نیهمچنرر و اسررت دیگران و خود قبال در متربیان روانی و میررررجس بهداشت رعایت و المتررررس

 لیرکم یدعا در. است طبیعت به احترام و تررزیس محیط از حفاظت ،بیماری و ضعف عوامل با مبارزه ،روانی و میررجس

 شده نییتع حدود در یستیز یهاازین کردن برطرف» آن که است شده اشاره یبدن و یستیز ساحت در نكته، نیمهمتر به

 روان، و روح آرامرش نیترام برر عرالوه ،یشررع حردود بره تیاعن با یستیز یهاازین کردن برطرف. باشد یم «خدا توسط

 و جامعره سرالمت موجرب سراحت نیا در خدا توسط شده نییتع حدود کردن تیرعا. دارد دنبال به زین را جسم سالمت

 .شودیم زین صالح جامعه  کی یسازنهیزم

 زیبایی ذوق و اترررراحساس ،اطفعو پرورش و خیال قوِ درررررش به ناظر هنری و ناختیرررش زیبایی تربیت احتررررس

 یررقدردان و هنری ارررآث خلق توان معنوی ارری مادی یررزیبای دارای الررافع و اتررموضوع درک توان) متربیان شناختی

 در آن قیمصاد و شد نییتب خالق یهاییبایز درک و یروان آرامش مؤلفه  ساحت نیا در. است( هنری هایارزش و آثار از

 . دیگرد مشخگ دعا متن

 رشد به ناظر ساحت این .تررسهاانسان تیررمعیش و یاقتصاد ابعاد از یكی به ناظر یاحرفه و اقتصادی تربیت ساحت

 نیرا یبررسر در. ترراس ای حرفه و اقتصادی تالش و معاش امر تدبیر در متربیان هایتوانایی یعنی آدمی زندگی مهم بعد

 . کرد اشاره "قانِعاً اًیراضِ بِقِسْمِکَ تَجْعَلَن " مصداق و قناعت و تیرضا و بودنن گیحر مؤلفه به توانیم ،یتیترب ساحت

 نیرا لیذ در یجانب طور به که ستیروز و رزق شیافزا شده، ذکر زین طاووس بن دیس کتاب در که دعا نیا برکات از

 (.706: ،2ج طاووس، بن دیس) است نشده مؤلفه نیا به یمیمستق اشاره اما ردیگیم قرار ساحت

 و هررپای یهادانش درک و فهم راستای در جامعه افراد یتوانمند رشد به ناظر یفناور و یعلم تربیت تربیت احتررس

 بروز جهت آمادگی ،انتقادی تفكر توان ،منطقی و یررعلم تفكر یوِررش کارگیری به ،افزایی دانش مهارت بررکس ،عمومی

 نیررا یبررسرر در. است زندگی کیفیت بهبود برای فناورانه تفكر و بینش ،دانش بررررکس به ناظر نیز و نوآوری و خالقیت

 . دیگرد مشخگ آن قیمصاد و نییتبخداوند  یو احاطه علم ییجوقتیحق یتیترب یمؤلفه ساحت

 ت،یرواقع ،یراسرت قرت،یحق یعنری شرده دهیرآفر خواه قتیحق و جوقتیحق انسان عقل و فكر و روح یاصل ساختمان

 (.55 :5ج ،ی)مطهربردیم لذت حق با مواجهه در باشد سالم انسان روح اگر نیبنابرا است انسان روح یغذا ،یدرست

 ابعراد برر یاالعادهفوق ریتاث یتیترب نظر از که است یاسالم ینید منابع جمله از لیکم یدعا که گرفت جهینت توانیم
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 تروانیمر دعرا نیرا در. گرذاردیم انسان یعلم و یشناختییبایز ،یاقتصاد ،یستیز ، یاجتماع ،یاخالق و یعباد ،یاعتقاد

 تیرترب گانرهشرش یهاساحت به آن یپ در و انسان یوجود مختلف یهاساحت به مشخصاً که افتی یقیمصاد و هامؤلفه

 . دارد اشاره

 

 :منابع
 .ششم چاپ ،محمد: تهران ؛ مترجم مهدی الهی قمشه ای.دعای کمیل .(1389) یمهد ،یاقمشه یاله

 .دوم چاپ ،هیاالسالم دارالكتب: تهران ؛االعمال اقبال(. ق1409)ی موس بن یعل طاووس، ابن

 )ره(.ینیخم امام یوپژوهش یآموزش مؤسسه: قم .یضراب عبدالرضا ترجمه؛ (معاصر و می)قدتیوترب میتعل فلسفه(. 1385) جان اس،یال

 آموزش و پرورش. یعال یشورا رخانهی: دبتهران(. 1391) رانیا یاسالم یجمهور یمل یدرس برنامه

 چاپ چهل و دوم ،مدرسه برهان یفرهنگ تهران: موسسه ؛یاسالم تیترب به دوباره ینگاه(. 1396) خسرو ،یباقر

 برا یانسران علروم و یروانشناس ت،یریمد یالملل نیب شیهما نیپنجم ؛لیکم یدعا یروانشناخت و یتیترب آثار(. 1389)ی مهد ،ییبنا

 .داریپا توسعه به یابیدست یراهكارها مرکز :تهران دار،یپا توسعه كردیرو

 .دوم چاپ ،نور ی: آواتهران ؛تیترب و میتعل و یدموکراس(. 1397) رضا دیس بالغت،

 یملر شیهمرا نیچهارم مقاالت دهیچك، آموزش و پرورش نیادیسند تحول بن ینظر یو نقد مبان یبررس(. 1392) مراد ترکاشوند،

 .مشهد یفردوس دانشگاه: مشهد ران،یا تیترب و میتعل فلسفه انجمن

 یارا ره و رنردگانیادگی یذهنر یتعال در باشناسانهیز ادراک گاهیجا نییتب»(. 1394) محمد ،یفیس و محمدرضا ،یسرمد ناصر، ،یمانیتسل

 (.55 یاپی)پ 28: ش دوم، دوره چهاردهم، سال ،یدرس یزیربرنامه در پژوهش، «هنر یدرس برنامه یبرا یمفهوم یالگو

 .چهارم چاپ،لینخ انتشارات: تهران ؛معرفت چشمه چهل(. 1385) رضا دیس ،یدامغان یتقو

 .پنجم چاپ ،)س(ینیخم امام آثار نشر و میتنظ موسسه: تهران ؛امام فهیصح(. 1389) اهلل روح ،ینیخم

 .اول چاپ ،انیتب یرسان اطالع و یگفرهن موسسه: قم؛ الکلم درر و غررالحکم شرح(. 1366محمد ) نیجمال الد ،یخوانسار

 .پرورش و آموزش یعال یشورا رخانهیدب: تهران(. 1390)پرورش وآموزش نیادیبن تحول سند

 نیادیربن تحرول سرند در آن موجرود تیوضرع نقرد و یتعرال مفهروم»(. 1396) سرولماز ،ینورآبراد حسرن؛ ،ینجف ؛یمهد نژاد، یسبحان

 .2 شماره هجدهم، سال ،یمل لعاتمطا فصلنامه ،«رانیاپرورش وآموزش

 .اول چاپ ،)ع(صادق امام موسسه: قم ؛دیجاو منشور(. 1383) جعفر ،یسبحان

سرال  ،یاسگالم تیگترب و فرهنگ  عرصه در یافصلنامه ت،یترب راه ،دعا یشناخت روان و یتیترب آثار»(. 1390) محمد ا،ین یسبحان

 .  15ششم، شماره 

 ،چهارم و شصت چاپ ،ریرکبیام انتشارات: تهران ؛تیترب و میتعل فلسفه و اصول(. 1396) یعل ،یعتمداریشر

 علوم و یروانشناس ی،پژوهشیعلم یمل شیهما نیچهارم آن، یرو شیپ چالش و نیادیبن تحول سند(. 1398) نادر نژاد،عبداله

 .اشهریپا یتخصص یعلم مجله و اترک شهر ایپا انیرهجو یپژوهش موسسه :روانیش ،یتیترب

 .44 شماره ،معرفت هینشر ،«یطوس نیرالدیو خواجه نص یامام محمد غزال یتیآراء ترب یبررس»(. 1380حسن ) ،یاهانفر

 زدهم،یس سال ،نهیسف ثیحد و قرآن مطالعات یتخصص فصلنامه ،«لیکم یدعا از جمله دو شرح»(. 1395) ابوالقاسم دیس ،یکاشان

 .50 شماره

 تحول سند یبدن و یستیز ساحت با یاسالم تیترب و میتعل ارتباط(. 1394) دهیحم لو، یطفمص فاطمه؛ لو، یمصطف جواد؛ کهندل،

 .1 دوره ،یفناور و تحقبقات علوم، وزارت شیهما ؛یرهبر معظم مقام شاتیفرما بر یمبتن نیادیبن

 .سمت: تهران .سرشت پاک محمدجعفر ترجمه ؛یتیترب آراء و یفلسف مکاتب(. 1389. )ال جرالد ،گوتک

 یدفتر پژوهشهاتهران: ؛ اعرابی محمد سید و پارسائیان علی ترجمه ،یفیک قیتحق روش(. 1390راسمن ) گرجن و نیکاتر ،مارشال

 ،چاپ چهارم ،یفرهنگ

http://samta.samt.ac.ir/person/8739/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%AA%DA%A9
http://samta.samt.ac.ir/person/8739/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%AA%DA%A9
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2260/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2260/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/


 89                            و... علی شیروانی شیری / تیتربگانهشش یهابر اساس ساحت لیکم یدعا یمحتوا لیتحل

 یعرال یشرورا رخانرهیدب: تهرران(. 1390) رانیا یاسالم یجمهور یعموم یرسم تیترب و میتعل نظام در نیادیبن تحول سند ینظر یمبان

 .پرورش و آموزش

 دوم، چاپ ،العربی التراث إحیاء دار: بیروت. محققان از جمع  حیتصح؛ األنوار بحارق(.  1403محمد باقر ) مجلس ،

 هشتم، چاپ ،صدرا: تهران ؛آثار مجموعه(. 1395) یمرتض ،یمطهر

 ازدهم،ی چاپ ،صدرا: تهران ؛قرآن با ییآشنا(. 1389) یمرتض ،یمطهر

 .59 شماره ،معرفت هینشر ،«آن ییمعنا  امدیپ و «تیترب» واژه یقرآن شهیر در یکاووش»(. 1381) نیحس زاده، یمهد

 ششم، چاپ ،سرور :قم ؛اخالق پرتو در یزندگ(. 1386) ناصر ،یرازیش مكارم

 دوره ،یاجتمگاع علگوم و اسگالم هینشگر ،«یاسیس پرورش به یكردیرو اسالم؛ دگاهید از یمدن تیترب»(. 1392) اهلل رحمت ،یمرزوق

 .10 ،شماره5

 .122و121و120 شماره ،نید ماه کتاب ماهنامه ،«لیکم یدعا شرح با نیالعارف اسرار کتاب یبررس و نقد »(.1386) ایلع اقدم، یهاشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


