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 Purpose: The purpose of this study is to analyze the content of 

Hedyehaye Aseman books based on the degree of attention to the 

components of prayer with an emphasis on seeking healing and 

health. For this purpose, at first, according to the Holy Quran, Nahj 

al-Balaghah, Sahifa al-Sajadiyya and the narrations of the Imams 

(as), the aims and rituals of prayer were extracted There are several 

ways to communicate and seek help from God, one of the most 

prominent of which is prayer. Prayer itself has goals and etiquette. 

Materials and Methods: These indices were analyzed by 

descriptive statistical method, Chi-square test and Shannon entropy 

method. 

Findings: The results indicate that there is a difference in the level 

of attention to the purposes of prayer among the books of 

Hedyehaye Aseman (second to sixth). According to the Chi-square 

test, the frequency difference of prayer goals among the books of 

Hedyehaye Aseman with a 95% confidence interval (006.0) is 

significant p <0.05; Among these, the greatest emphasis is on the 

purposes of prayer in the Book of Hedyehaye Aseman in the fourth 

grade of elementary school, and the least emphasis (frequency) is on 

the sixth grade of elementary school; This difference is also 

significant with a 95% confidence interval. p <0.05. According to 

Shannon entropy analysis method in the amount of attention to the 

goals of prayer, the axis of need for oneself is the most important 

(97.0) and the axis of need for others is the least important (95.0), 

but this is important in seeking intercession and health. It is the 

opposite. That is, the desire for health and healing for others 

increases. Also, etiquette before prayer with the highest amount of 

information load is of importance (99.0) and etiquette after prayer 

with the least amount of information is of degree of importance 

(41.0). 

Conclusion: Regarding the components of health, healing and 

longevity, the results showed that there is no significant difference 

with other components in terms of attention to these components. 

 
Authors 

Hossein Nazri Benjaki1, 
Masoud Khanjarkhani 2 

Aboosaeed Davarpanah 3*, 

 

How to cite this article 
Hossein Nazri Benjaki, Masoud 
Khanjarkhani, Aboosaeed Davarpanah , 
Content Analysis of "Hedyehaye 
Aseman " Books, based on the Amount 
of Attention Paid to the Components of 
Prayer with Emphasis on Seeking 
Healing and Health, Journal of Islamic  
Life  Style  Centered  on  Health. 
2021;5(4):15-24. 
 

1. Master student, Department of 

Philosophy of Education, Sistan and 

Baluchestan University, Sistan and 

Baluchestan, Iran. 

2. Assistant Professor, Department of 

Educational Sciences, Sistan and 

Baluchestan University, Sistan and 

Baluchestan, Iran. 

3. Assistant Professor, Department of 

Educational Sciences, Sistan and 

Baluchestan University, Sistan and 

Baluchestan, Iran (Corresponding 

Author). 
Keywords: Content Analysis, Prayer, Primary Hedyehaye Aseman 

Books, Prayer Objectives, Prayer Rites, Healing. 

* Correspondence:  

Address:  

Phone:  
Email: a.sdavarpanah@ped.usb.ac.ir 

Article History 

Received: 2021/07/31 
Accepted: 2021/10/03 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 10

https://islamiclifej.com/article-1-535-fa.html


  و همکاران                 یبنجک ینذر نیحس  16

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

، بر " آسمان هایهیهد " هایکتاب یمحتوا لیتحل

بر طلب  دیدعا با تأک هایتوجه به مؤلفه زانیاساس م

 شفا و سالمت

 ، 1یبنجک ینذر نیحس
گاه دانش ت،یو ترب میفلسفه تعل، گروه ارشد یکارشناس یدانشجو

 .رانیا، و بلوچستان ستانیسو بلوچستان،  ستانیس
 

 2یخنجرخان مسعود
و  ستانیسو بلوچستان،  ستانیدانشگاه س ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد

   .رانیا، بلوچستان
 

 *3سعید داورپناه  ابو
و  ستانیسو بلوچستان،  ستانیدانشگاه س ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد

 .مسئول( سندهی)نو رانیا، بلوچستان
 

 چکیده
آسمان  هایهیهد هایکتاب یمحتوا لیپژوهش تحل نی: هدف اهدف

بر طلب شفا و  دیدعا با تأک هایتوجه به مؤلفه زانیبر اساس م
 م،یمنظور در ابتدا با توجه به قرآن کر نهمی. بهباشدیم یسالمت

ائمه )ع( اهداف و آداب دعا  اتیو روا هیسجاد فهیالبالغه، صحنهج
 دارد یمتعدد یهااز خداوند راه دنیطلب یاریاستخراج شد. ارتباط و 

اهداف و  یها دعاست، دعا خود داراآن نیتراز شاخص یكیکه 
 .است یآداب

و با آزمون  ،یفیتوص آماری روش با هاشاخص نای :هاو روش مواد
  .شد یو بررس لیشانون تحل یروش آنتروپ نیدو و همچن یخ
توجه به اهداف دعا در  زانیآن است که م کنندهانبی جینتا :هاافتهی
آسمان )دوم تا ششم( تفاوت وجود دارد. با توجه  یهاهیکتب هد نیب

 هاهیکتب هد نیاهداف دعا در ب یدو، تفاوت فراوان یبه آزمون خ
که معنادار  باشدی( م006.0درصد، ) 95 نانیاطم بیبا ضر یآسمان
به اهداف دعا در  دیتأک زانیم نیشتریب انیم نیا در؛ p<0.05 است

 زانیم نیو کمتر ،ییچهارم ابتدا هیآسمان در پا هایهیکتاب هد
اوت هم با تف نیتعلق دارد؛ که ا ییششم ابتدا هی( به پای)فراوان دیتأک
 با توجه به .p<0.05  .باشدیدرصدمعنادار م 95 نانیاطم بیضر

توجه به اهداف دعا، محور  زانیم درشانون  یبا آنتروپ لیروش تحل
( و محور 97.0) تیدرجه اهم نیشتریخود از ب یحاجت خواستن برا

( 95.0) تیدرجه اهم نیاز کمتر یگرید یحاجت خواستن برا
مهم در طلب شفاعت و سالمت برعكس  نیا یبرخوردار است ول

 نیچندارد. هم یفزون گرانید یو شفا برا یطلب سالمت یعنیباشد.  یم
 تیاز درجه اهم یمقدار بار اطالعات نیشتریقبل از دعا با ب دابآ
 تیاز درجه اهم یبار اطالعات نی( و آداب بعد از دعا با کمتر99.0)
  .( برخوردار است41.0)

 ،یدر مورد مؤلفه طلب سالمت، شفا و عمر طوالن :یریگ جهینت
-یمؤلفه ها، تفاوت معن نیتوجه به ا زانینشان داد از نظر م جینتا

  .ستیطلب ها ن ریبا سا یدار
 
 ،ییآسمان ابتدا یهاهیهد یهامحتوا، دعا، کتاب لتحلی :هاواژه دیکل

 آداب دعا، شفا.
 

 09/05/1400تاریخ دریافت: 
 11/07/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولa.sdavarpanah@ped.usb.ac.ir 
 

 مقدمه
 تا است انیاد مشخصات نیترمهم و نیتریادیبن از یكی شیاین و دعا

 زا یعیوس بخش ست،ین نید دعا بدون نید ؛گفت توانیم که آنجا
 و دعا .است افتهیاختصاص مناجات و دعا به انیاد همه اتیادب

 ینید تجارب و احساسات و احوال آن در که است یانهییآ مناجات
 عنوانبه اسالم نید در. ابندییم بروز و نمود مجال یعرفان و

 هژیو منزلت و گاهیجا شیاین و دعا یآسمان نید نیآخر و نیترکامل
 شیاین و دعا به دعوت را مؤمنان ،مسلمانان مقدس کتاب قرآن. دارد

 و( ص) امبریپ رهیس و سنت در. است کرده متعال یخدا درگاه به
 آن تیاهم و شدههیتوص شیاین و دعا به مؤکد و مكرر( ع) ائمه

 زا یجالب و پرمحتوا اریبس یدعاها آن بر عالوه و است شده گوشزد
 .(4) است جاماندهبه بزرگان نیا

 یاصل لهیوس یدرس کتاب ،یآموزش یهانظام در امروزه در این میان
-یاددهی ندیفرا در آموزاندانش و معلم(. 5) است تیترب و میتعل

 یهاابکت یمحتوا هرچه .دارند یوابستگ و هیتك کتاب به یریادگی
 باشد، ترپربار تفكر پرورش یبرا مناسب بستر کردن فراهم در یدرس

 یانیشا کمک نوآور و نوزا توانا، ییهاانسان نشیآفر به ییسو از
 ییشكوفا و رشد استقالل، حفظ به گرید یسو از و کرد خواهد
 یهاهیهد» یهاکتاب(. در این راستا 6) کندیم یمؤثر کمک جامعه
 نگرش جادیا و ینید میمفاه با آموزاندانش ییآشنا هدف با «آسمان

 نیتریاساس جزء ،در راستای حل مشكالت آنان در یمذهب باور و
 نیبهتر ییابتدا دوره که آنجا از. روندیم شمار به ییابتدا دوره دروس
 مطالب سهولت به توانیم است، کودک ینید تیترب یبرا فرصت

 ها،داستان قالب در ینیع صورتبه را دهیچیپ یاخالق نكات و
های تا در چالش داد؛ آموزش کودکان به ساده اشعار و هالیتمث

 هاتابک نیا یمحتوا در یزیربرنامه نیبنابرا زندگی بدان عمل کنند.
 تا کنندیم کمک هالیتحل نوع نیا. است حساس و مهم اریبس

 قالب در شدهمطرح اجزا هیکل و باورها ها،نگرش اصول، م،یمفاه
 برنامه اهداف با و گرفته قرار یعمل یبررس مورد کتاب دروس

 لیتحل قیطر از توانیم نیهمچن. شوند یابیارزش و سهیمقا ،یدرس
 برنامه متون در را آشكار و پنهان یهایدارجانب و هاشیگرا محتوا

 .(7) کرد نییتع
های آسمانی در این پژوهش محور تحلیل، تحلیل محتوای کتب هدیه

خصوصاً طلب  -دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به مقوله دعا
باشد. دعا هم از منظر هدف، و هم از منظر غفران، شفا و سالمتی می

 در کردن دعا یهاروشآداب آن مورد بررسی قرار گرفت چرا که 
 یاخرو و یویدن هدف، اساس بر تواندیم عیتش مذهب و اسالم نید
 خدا، با گفتن سخن انواع و دعا اقسام نیهمچن .باشد یالهقرب ای

 همه است؛ ارادت و محبت اظهار یا و تحمید و تمجید درخواست،
 و نیست، همراه خواستن حاجت با همیشه ادعالبته . دعاست هانیا

 بهترین نماز ذکر و دعا مصادیق از یانمونه. خداست با انس فقط
 ذکر و توسـل و دعـا بـراى هم احیاء  دعاست قدر، شب در اعمال
 .(8) است

باید پرسید پرداختن به این موضوع چه اهمیتی دارد؟ در سیستم 
اید دید کند، بآموزشی که با ادعای تعلیم و تربیت اسالمی فعالیت می

های اصلی نظام تربیت اسالمی توجه شده به چه میزان به مؤلفه
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 17   ...، بر"آسمان یها هیهد" یها کتاب یمحتوا لیتحل  

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمی فصلنامه

باشد که موضوع میاست؟ اما به غیر از این، ارزش خود مسأله و 
-خود قابل بررسی و تحقیق است، یعنی جایگاه خود دعا در اندیشه

گردد و های اسالمی، پس اهمیت موضوع هم به خود موضوع بر می
خاطر سیستم تعلیم و تربیتی که اسالمی جایگاه آن در اسالم و هم به

 ( 8و با مبانی اسالمی قرار است شكل گرفته و اجرایی شود. )
-1 :است ریز مراحل طبق موضوعات استخراج و افتنی یچگونگ
 البالغه،نهج قرآن، اتیآ به توجه با دعا آداب و اهداف استخراج

 مطالب یریگجهینت-2، دعا کتب مربوطه، مقاالت ه،یسجاد فهیصح
، دعا آداب و دعا اهداف یهامؤلفه ستیلچک هیته و آمده دستبه
 مؤلفه و اهداف مؤلفه به مربوط یرهایمتغ از شده استفاده زانیم-3

 درصد ،یفراوان زانیم-4، آسمان یهاهیهد کتب از کی هر در آداب
 اب هامؤلفه شرفتیپ زانیم نمودار رسم و رهایمتغ از کیهر یفراوان

 (.9ی )ریگجهینت-5، سن شیافزا
تجربی تحلیل محتوا به مطالعات الهیات  کندوکاوتاریخچه نخستین 

که به نگرانی کلیسا نسبت به  گرددیم بردر اواخر سده هفدهم 
 نیا با. شودیممربوط  هاروزنامهی در رمذهبیغگسترش مطالب 

را به کارهای آن دسته از  هاپژوهش، مورخان، آغاز این حال
 ریو ساغات که به تأثیر تبلی دهندیمدانشمندان علوم سیاسی نسبت 

عالم  روح بادعا یا اتصال » (.10) بودند مندعالقهی اقناعی هاامیپ
فرایندی است که در آن واقعاً کاری –یا نظم کائنات -خدا-خلقت

ی یا شناختروان، قدرتی معنوی به همراه آثار شودیم)ثمر( انجام 
نان سخ دییتأ و قول نقلی جیمز، با حت«. ابدییمجسمانی در ما جریان 

را مالک تمایز دین  نماز ودان فرانسوی دعا الهی 1اگوست ساباتیه
 نجایا ازحاال » :داندیمدین  ریغ وواقعی از دین طبیعی )دین عقالنی( 

دین نامید، زیرا در  توانینمفهمید که چرا دین طبیعی را  توانیم
یمی وجود ندارد؛ در اینجا آدمی و خدا از هم جدا نماز وآنجا دعا 

ه ، نه گفت و گویی صورت گرفته، نجادشدهیا، نه ارتباط قلبی باشند
از جانب انسان اظهار بندگی به  نه وفیضی از خداوند جاری گشته 

 «، در حقیقت دین طبیعی یک فلسفه است نه دینآمده عملبهخدا 
قالب مضامین  در ومعموالً در انواع و اشكال  شیاین و(. دعا 11)

ی رسمی هاعبادتگاه در قالب  شیاین و، دعا ردیگیممختلف صورت 
 ودر اشكال  گاه و ردیگیماماکن خاص صورت  در و نیمع و

در  تواندیم دعا .ردیگیمی صورت اقهیسلی و ررسمیغی هاقالب
 لحاظ ازی یا جمعی و گروهی صورت گیرد. دعا فرد و قالب شخصی

که  شودیمی متعددی هاگونه ومضمون و محتوا شامل موضوعات 
اعتراف  -2درخواست یا طلب کردن چیزی از خدا، -1از:  اندعبارت

الهی،  حیتسب ونیایش -3توبه،  طلب و گناهان به تقصیرات، اقرار و
 (.12) یسوگوار-6شفاعت، -5، شكر وگزاری سپاس-4

 سال درامیرالمؤمنین به فرزندش امام حسن مجتبی )ع(  31در نامه 
 نیسرزم به و گشتیم بازفین هجری، وقتی از جنگ ص 38

واتِ وَ اوَ اعْلَمْ اَنَّ الَّذى بِیَدِهِ خَزائِنُ السَّم» :بودرسیده « حاضرین»

االََْرْضِ قَدْ اَذِنَ لَکَ فِى الدُّعاءِ، وَ تَكَفَّلَ لَکَ بِاالَِْجابَِة، وَ اَمَرََک 
ائن خز کهآن. آگاه باش «تَْستَرْحِمَهُ لِیَْرحَمَکَ... وَاَنْ تَسْاَلَهُ لِیُعْطِیَکَ، 

دعا داده و اجابت آن  و زمین در اختیار اوست به تو اجازه هاآسمان
رحمتش را  ورا ضمانت نموده و دستور داده از او بخواهى تا ببخشد 

 بطلبى تا رحمت آرد و بین خودش و تو کسى را حاجب قرار نداده
وبه ى از تننموده و اگر گناه کرد واسطهبهو تو را مجبور به توسل 

نشده و در عقوبتت عجله نكرده و به بازگشتت سرزنشت  مانعت
شدنى رسوایت نكرده، در پذیرش  رسوا سزاوارننموده و آنجا که 

روا نداشته و به حسابرسى گناهانت اقدام  یریگسختتوبه بر تو 
 نكرده و از رحمتش ناامیدت ننموده، بلكه خوددارى از معصیت را

 اتیخوبه و یک گناهت را یک گناه و یک برایت حسنه قرار داد
را به رویت  اشیخشنودآورده، باب توبه و باب  شمار را ده برابر به

 (.2) بشنودرا  گشوده، هرگاه او را بخوانى صدایت
وَ مَْن  :اِلَى اللّهِ تعالى السّالم فى طَلَبِ الْحَوائِجِ وَ کانَ مِن دعائِه علیه»

اَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ، اَوْ جَعَلَهُ سََببَ نُجْحِها دُونَکَ،  اِلىتَوَجَّهَ بِحاَجتِهِ 
اَللَّهُمَّ َو لى  .فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْحِرْمانِ، وَاسْتَحَقَّ مِنْ عِنِْدکَ فَوْتَ الْاِحْسانِ

اِلَیْکَ حاجَةٌ قَدْ قَصَّرَ عَنْها جُهْدى، َو تََقطَّعَتْ دُونَها ِحیَلى، وَ سَوََّلْت 
مَنْ یَرْفَُع حَوآئِجَهُ ِالَیْکَ، وَالیَسْتَغْنى فى طَلِباتِِه  فْسى رَفْعَها اِلىلى نَ

)ع( در  سجادو از دعاهاى امام  ؛«؛عَنْکَ، وَ هِىَ زَلَّةٌ مِنْ زََللِ الْخَاطِئینَ
در نیاز خود به یكى از  هرکه :طلب حوائج از خداى متعال
آمدن حاجت قرار  وسیله برجاى تو هآفریدگان تو رو کند، یا او را ب

شک خود را در معرض نومیدى آورده و از جانب تو سزاوار دهد، بى
ام خداوندا، به درگاهت حاجتى آورده .محرومیت از احسان گشته

ام در مقابل آن جوئىکه قدرت دستیابى به آن را ندارم و رشته چاره
 یسک بهمن در نظرم چنین آراسته که آن نیاز را  نفس وگسسته 

آورد و که او خود نیازهایش را به درگاه تو مى اظهار کنم.
 یهالغزشنیاز نیست و این لغزشى است از اش از تو بىدرخواسته

(. در زیر گزیده از دعاهای قرآنی آورده شده و بر 3) کاران اشتباه
شود. که آن اهداف و اساس آنها اهداف و آداب قرآنی استخراج می

یزان توجه در کتب آسمانی به دعا خواهد بود آداب معیار تحلیل م
(13 .) 

دعاهای قرآنی: در این قسمت بخشی از دعاهای قرآنی توسط محقق 
عنوان کتاب اول تربیت و به عنوان مبنای تربیت آمده است. قرآن به

های اسالمی مزین است به دعاهای متنوع که در مورد موضوع
ر محدودیت تعداد متفاوت اخروی و حتی دنیوی است. به خاط

باشد صفحات دعاهایی که توسط محقق استخراج شده پیوست می
(14 .) 

در پژوهش بر اساس آیات و روایات اهداف دعا و آداب استخراج و 
                                   (.15باشد )های آسمان میمحور تحلیل محتوا کتب هدیه

 

  

_________________________________ 
1 August Sabbath  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 10

https://islamiclifej.com/article-1-535-fa.html


  و همکاران                 یبنجک ینذر نیحس  18

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2021 

 . اهداف دعا در آیات و روایات1جدول 
 اهداف ردیف اهداف دعا ردیف

1 

 ،تشكر از خداوند منظوربهدعا 
سوره ی مبارکه ی  7آیه ی  استناد به آیات  )با 

 ( ملک23) ( نحل114) ( نساء147) (نمل19) (ابراهیم
 و..

 طلب توکل به خدا 17

2 
 .54و  53)زمر:  مغفرت وبخشش  طلب توبه،

 (135 )آل عمران (8 )تحریم (31)نور (25 )شوری

 و...
 درخواست رضای الهی 18

. اعراف آیه مسلمین(برای همه ) دعاعمومیت دادن در  3
 128، بقره 15، احقاف آیه 126

 درخواست شهادت 19

 دعا برای والدین 4
 28، نوح 24اسرا  . 41آیه ،ابراهیم

 سالمتی نگهداری از شرک، فساد و فتنه 20

5 

 فرزندان دعا برای
 38سوره آل عمران ، آیه 

 100سوره صافات ، آیه 
 و.. 35و  40سوره ابراهیم ، آیه 

 دعا برای طلب باران 21

6 
 دعا برای همسایگان

 سوره نساء 36آیه 
 احزاب سوره 60 هیآ

 تیشكا وشكوه  22

 دعا برای سالمتی مرزداران 7
 امام سجاد در صحیفه 27دعای 

 طلب روزی 23

 درخواست لقای الهی 24 سالمتی  برای نزدیكاندعا  8
 درخواست سالمتی و شفا 25 ص() امبریپدعا برای  9
 دفع شرور 26 درخواست صبر و استقامت 10
 نجات از ستمگران 27 درخواست قدرت بیان 11
 خواستن خوف و خشیت از خداوند 28 هدایت به راه راست 12
 ادای دین 29 نصرت ویاری از خدا 13
 هابیعدعا برای پوشاندن  30 دعا برای آسانی در کارها و تكالیف الهی 14

 دعا برای دفع گرفتاری و سختی 31 درخواست ایمان و رحمت. 15
   آخرت وی در دنیا ریخبهعاقبتدرخواست  16

 ی مرتبط با آداب دعاهامؤلفهی محورها و بندطبقه .2جدول
 هامؤلفه محورها

 آداب قبل از دعا
 ادای حقوق-یكوکاریو ناحسان  -پرهیز از تجاوز و ستم -قبلهروبه -صدقه دادن -باطنی، جسمی(طهارت )با 

 -الرحمن الرحیماهلل بسم -را بلند کردن هادست -خواندن نماز حاجت -لباس، مكان، غذای حالل -دیگران
 استغفار و توبه -پیامبر آل وصلوات بر پیامبر  -ی الهیو ثنامدح 

 آداب هنگام دعا
حاجت خواستن در  -نام بردن حاجات -حسن ظن به خدا -نباید چیز حرامی خواست -دعا برای دیگران

دعا کردن  -اصرار به دعا -توسل به اولیاء -اظهار خشوع، خوف -گریه و تضرع -آهسته خواستن -پنهانی
 یجمعدسته

 دعا ازآداب بعد 
وال حول وال  ماشاءاهلل -بكشد بر صورتدستان خود  -محمد و آلدرود بر محمد  -بر دعا مداومتو تكرار 
 با اهللقوة اال 

 آداب زمان و مكان دعا
ی هاو نشانههنگام آیات  -شب جمعه و روز جمعه -ماه مبارک رمضان )شب قدر و احیاء( -وقت سحر

هنگام روزه  -علیه باطل پیكار حق -ین قطره خون شهیداول -بعد از قرائت قرآن -بعد از نماز واجب - -خدا
 قبور ائمه -مساجد -کعبه -روز عرفه و اعیاد -بودن
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 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

های استخراج شده مبنای تحلیل محتوای در پژوهش حاضر مؤلفه
باشد. در ادامه روش پژوهش آمده های آسمانی میکتب درسی هدیه

 است. 

 
 ها روشمواد و 

-وریطباشد. بهصورت تحلیل محتوا میپژوهش حاضر توصیفی و به

ی تحقیق شامل: قرآن کریم، اصل وکه ابتدا با مراجعه به منابع اولیه 
و احادیث ائمه )ع( مبانی  الفصاحه، صحیفه سجادیه، نهجالبالغهنهج

-محقق ستیلچکبه تهیه  نسبت وی بندجمعاهداف و آداب دعا 

ی برا شد. برای تحلیل محتوا آماده هامؤلفه وساخته اقدام نموده 
در کتب دوره ابتدایی با  هامؤلفهیی فراوانی شناسا وآمارگیری 

 ، تصاویر،متن  جمله ازی آسمان مواردی هاهیهدمراجعه به کتب 
 ی کنید،ررسب ،میتدبّرکن فكر، ستگاهیا برایم بگو،) هاتیفعال ،اشعار
 پیدا کن، دبگر بگو، نیبب گو، گفت خالقیت، ستگاهیا کنید، کامل

یانفراو...(  و خانواده با کنیم، دعا ،میببند کار، به نیتمر ی،همخوان
ی آمار توصیفی و استفاده هاشاخصبا استفاده از  و کرده هیتهرا  ها

صورت  SPSSافزار تحلیلی با استفاده از نرم -از روش توصیفی
گرفت. عالوه بر موارد یاد شده، با روش آنتروپی شانون )هم( اقدام 

 جداگانه صورتبهی آسمان هاهیهدی هاکتاباز  هرکدامبه تحلیل 
  شد.

ی کتب، مقاالت ثبت ی مطالعهآوری اطالعات به شیوهروش گرد
خصوص آیات و روایات  صورت گرفت. شده در مجالت معتبر و به

. از مبانی هستساخته محقق ستیلچکی اطالعات گردآورابزار 
 در نظرانصاحبی متخصصان و نظرسنج مستخرج از آیات، روایات،

است تا با ی اهداف و آداب دعا اقدام هامؤلفهو  محورهاخصوص 
ی مربوطه تجزیه تحلیل انجام شود. در نهایت اهداف ادادهی گردآور

 31 وبرای دیگران خواستن  حاجت محورمؤلفه با  8دعا ، شامل 
 در .باشدیممربوط به محور حاجت خواستن برای خود  مؤلفه

 و از دعا قبل محورمؤلفه مربوط به  13خصوص آداب دعا شامل 
مربوط به محور  مؤلفه 4 مربوط به محور هنگام دعا، مؤلفه 11

 .باشدیممؤلفه مربوط به زمان و مكان دعا  13 و دعابعد از 
. شد استفاده( دو-خی) یکامقایسه متغیرهای کیفی از آزمون  جهت

آنتروپی شانون برای تعیین وزن و ضریب اهمیت  افزارنرمهمچنین از 
 ها استفاده گردید.مؤلفه

 بر اساس شدهییشناسا یهامقوله از هریک فراوانی ابتدا-1مرحله 

 شد. مشخص محتوا تحلیل

 دو(-. آزمون کای)خی3جدول
 X1 X2 ... Xn مقوله

1 F11 F12 ... F1n 

2 F21 F22 ... F2n 

... … ... ... ... 
M Fm1 Fm2 ... Fmn 

 
 خطی یسازنرمال روش مند وهنجار نظر مورد یهایفراوان ماتریس

 صورت گرفت.

𝑁𝑖𝑗 =
Fij

∑ 𝑓𝑖𝑗𝑚
𝑖

 

I=1, 2…m)  ((j=1, 2…n و( 
 شد:معین  زیر رابطهبا  محاسبه مقوله هر اطالعاتی بارهمچنین 

 

𝑘 =
1

ln(a)
   𝑎 =    تعدادگزینهها

𝐸𝑗 = −𝑘∑[(𝑁𝑖𝑗𝐿𝑁(𝑁𝑖𝑗)] 

                                                
هر  شد و محاسبه و وزن آن مقوله هر اهمیت ضریبدر نهایت  

مقوله که دارای بار اطالعاتی بیشتری بود، از درجه اهمیت بیشتری 
 منظور از رابطه زیر استفاده شده است.ی این برا برخوردار است.

𝑊𝑗 =
𝐸𝑗

∑(𝐸𝑗)
 

 
ی آسمان هاهیهدی کتب هیکل شامل جامعه آماری پژوهش حاضر،

 که بود 99-98 یلیتحصابتدایی سال  دوره( اسالمی تیترب و)تعلیم 
و کل  شده نظرصرفی ریگنمونهبه موضوع پژوهش از  توجه با

 جدول درکه  طورهمان ی قرار گرفت.بررس موردجامعه آماری 
 کتاب 5ابتدایی دارای شامل  مقطع آورده شده است. 3-2شماره 

درس  93 ازجمعاً  هاکتاباین  که( هدیه آسمان بوده )بدون پایه اول
یمیی گفته واحدها به تحلیل، واحد .اندشده لیتشكصفحه  547 و

 تحلیل در این پژوهش، واحد .شوندیمآماری تحلیل  نظر ازکه  شود
 هاتیفعال، اشعار ،ریتصاو ی جمالت متون درسی،هیکل شامل

 نید،ی کبررس ،بگو و نیبب بگو، میبرا ،میبدان ،هاسوره ،هاپرسش)
( ...و دینکو گو  گفت فكر، ستگاهیا کن، دایپ و بگرد کنیم، تدبر

و آداب دعای  اهداف حصول اطمینان از روایی، منظوربه و .هست
که ماحصل بررسی، محورها  قرارگرفتهاستخراجی در اختیار اساتید 

 3-4 جدولو برای آداب دعا  3-3 جدولی اهداف دعا هامؤلفه و
 ی قرار گرفت.بررس موردی و به دست آمده که بنددسته
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 هایافته
 در پاسخ به سؤال: 

آسمان دوره ی هاهیهدی درسی هاکتاببه چه میزان در محتوای  -1
مباحث مرتبط با اهداف دعا توجه شده  ( بهابتدایی )به تفكیک پایه

 است؟

 

 

 
 یبر اساس فراوان ییآسمان ابتدا یهاهیهد یهاکتاب یاهداف دعا در محتوا یهاتوجه به مؤلفه زانی. نمودار م1نمودار 

 
توان ادعا نمود شود میمشاهده می 1همانطور که در نمودار شماره 

که عبادت و نماز و طلب باران باالترین آمار را دارند اما با توجه 
به سفارش اسالم به مواردی مهم از آن دعاها در کتب مشاهده نشد. 
ولی موضوع دیگری که قابل توجه است اینكه میزان توجه به 

 (2پنجم سیر نزولی داشته است )نمودار شماره ها از پایه مؤلفه

ی آسمان هر پایه هاهیهد ب( مقایسه اهداف دعا با کتب درسی
 تحصیلی 

 تحلیل محتوا اهداف دعا با توجه به آزمون خی دو: 
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 21   ...، بر"آسمان یها هیهد" یها کتاب یمحتوا لیتحل  

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمی فصلنامه

 یلیتحص هیپا کیتفك به دعا اهداف یفراوان عیتوز. 4 جدول

 

 ابتداییکتب هدیه 

هدیه  p-value کل
 دوم

هدیه 
 سوم

هدیه 
 چهارم

هدیه 
 پنجم

 هدیه ششم

 
اهداف 

 دعا

حاجت 
خواستن 

برای 
 دیگران

 68 11 10 7 19 21 فراوانی

 
 
 

𝑝 < 0.05 

 %20.3 %3.3 %3.0 %2.1 %5.7 %6.3 درصد

حاجت 
خواستن 
 برای خود

 267 37 46 82 50 52 فراوانی

 %79.7 %11.0 %13.7 %24.5 %14.9 %15.5 درصد

 کل
 335 48 56 89 69 73 فراوانی
 %100.0 %14.3 %16.7 %26.6 %20.6 %21.8 درصد

 
 . آزمون خی دو  اهداف دعا و کتب هدیه ابتدایی5جدول شماره 

 آزمون خی دو

 Value معنی داری درجه آزادی 

 a14.384 4 .006 خی دو

 003. 4 15.941 نسبت احتمال

Linear-by-Linear Association 2.712 1 .100 

N of Valid Cases 335   

های آزمون خی دو میان اهداف دعا و کتب تحصیلی مطابق یافته
 داری مشاهده شد )( اختالف آماری معنا006.0)هدیه مقطع ابتدایی 

𝑝 < بیشترین میزان توجه به اهداف دعا  کهی طوربه(.  0.05
( درصد  6.26،  )89در هدیه آسمان پایه چهارم ابتدایی با  فراوانی 

کمترین میزان اهداف دعا در کتب  نیهمچن واست  شده ذکر

 شده ذکردرصد  3.14یعنی  48ی آسمان ششم ابتدایی با هاهیهد
 است.

 وش آنتروپی شانون:ج( تحلیل محتوا اهداف دعا با توجه به ر
 

 
 . بار اطالعاتی مربوط به اهداف دعا6جدول 

(-K *Pij * LN(Pij)) ت خواستن برای دیگرانجحا ت خواستن برای خودجحا 
 0.225 0.197 هدیه دوم
 0.221 0.194 هدیه سوم

 0.145 0.225 هدیه چهارم
 0.175 0.188 هدیه پنجم

 0.1830 0.170 ششمهدیه 

 و اینكه آنتروپی شانون روش درتحلیل محتوا  با توجه به مراحل
 ی که دارای بار اطالعاتی زیادتری باشد، از درجه اهمیتامقولههر 

مربوط  4-7جدول  چنانچه با توجه به لذا است. برخوردار بیشتری
خواستن برای  حاجت محور .گرددیمبه محور اهداف دعا مشاهده 

حاجت خواستن برای  محور و( 97.0) تیاهماز بیشترین درجه  خود
این  ؛ که( برخوردار است95.0دیگری از کمترین درجه اهمیت )

و توجه به اهداف دعا  این است که میزان اهمیت دهندهنشانخود 

خواستن برای خود از محور حاجت خواستن برای  حاجت محوردر 
  دوره ابتدایی بیشتر است. دیگری در بین کتب هدیه

ی درسی هاکتابسؤال دوم پژوهش: به چه میزان در محتوای 
ی آسمان دوره ابتدایی )به تفكیک پایه( به مباحث مرتبط هاهیهد

 با آداب دعا توجه شده است؟
 
 ی آسمان هر پایه تحصیلی هاهیهدمقایسه آداب دعا در کتب درسی  

 تحلیل محتوا آداب دعا با توجه به آزمون خی دو:
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 . توزیع فراوانی آداب دعا به تفكیک پایه تحصیلی7جدول 

 

 کتب هدیه ابتدایی
هدیه   p-value کل

 دوم

هدیه 
 سوم

هدیه 
 چهارم

هدیه 
 پنجم

 هدیه ششم

 
آداب 

 دعا

 قبل از دعا
 431 75 95 101 63 97 فراوانی

 

 

 

𝑝 < 0.0001 

 %57.7 %10.0 %12.7 %13.5 %8.4 %13.0 درصد
 هنگام دعا

 

 129 8 36 31 35 19 فراوانی
 %17.3 %1.1 %4.8 %4.1 %4.7 %2.5 درصد

 بعد از دعا
 

 5 0 3 0 0 2 فراوانی
 %0.7 %0.0 %0.4 %0.0 %0.0 %0.3 درصد

و  زمان
 مكان دعا

 182 50 49 37 23 23 فراوانی
 %24.4 %6.7 %6.6 %5.0 %3.1 %3.1 درصد

 کل
 747 133 183 169 121 141 فراوانی
 %100.0 %17.8 %24.5 %22.6 %16.2 %18.9 درصد

 . آزمون خی دو  آداب دعا و کتب هدیه ابتدایی8جدول 
 آزمون خی دو

 Value معنی داری درجه آزادی 

 a48.252 12 .001 خی دو
 001. 12 50.926 نسبت احتمال

Linear-by-Linear Association 14.081 1 .001 
N of Valid Cases 747   

a. 5 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .81. 

 اینكه مقدار  میان آداب دعا و خی دوهای آزمون مطابق یافته

pدست آمده )به𝑝 < توان گفت در میان لذا می ( است . 0.001
کتب تحصیلی هدیه مقطع ابتدایی و از نظر میزان توجه به آداب دعا 

 تفاوت معنا داری وجود دارد.
 با توجه به روش آنتروپی شانون: ج( تحلیل محتوا آداب دعا

 

 . توزیع فراوانی آداب دعا9جدول 
 آداب زمان و مكان دعا آداب بعد از دعا آداب هنگام دعا آداب قبل از دعا ی آداب دعاریگمیتصمجدول 

 23 2 19 97 هدیه دوم
 23 0 35 63 هدیه سوم

 37 0 31 101 هدیه چهارم
 49 3 36 95 هدیه پنجم
 50 0 8 75 هدیه ششم

 های آداب دعاسازی داده. نرمال10جدول 
ی نرماالیز شده آداب دعا )بی ریگمیتصمجدول 

 مقیاس شده(

 آداب زمان و مكان دعا آداب بعد از دعا آداب هنگام دعا آداب قبل از دعا

 0.126 0.4 0.147 0.225 هدیه دوم
 0.126 0 0.271 0.146 هدیه سوم

 0.2032 0 0.240 0.234 هدیه چهارم
 0.269 0.6 0.279 0.220 هدیه پنجم
 0.274 0 0.0620 0.174 هدیه ششم
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 های آداب دعا. بار اطالعاتی داده11جدول شماره

(-K *Pij * LN(Pij)) آداب زمان و مكان دعا آداب بعد از دعا آداب هنگام دعا آداب قبل از دعا 
 0.162 0.227 0.175 0.208 هدیه دوم
 0.162 0 0.219 0.174 هدیه سوم

 0.201 0 0.212 0.211 هدیه چهارم
 0.219 0.190 0.221 0.207 هدیه پنجم
 0.220 0 0.107 0.189 هدیه ششم

 . ضریب اهمیت آداب دعا12جدول 
 K 0.621مقدار شاخص 
 آداب زمان و مكان دعا آداب بعد از دعا آداب هنگام دعا آداب قبل از دعا شاخص ها

 0.966 0.418 0.936 0.990 ضریب اهمیت

 و اینكه روش آنتروپی شانون تحلیل محتوا در با توجه به مراحل
 ای که دارای بار اطالعاتی زیادتری باشد، از ضریب اهمیتهر مقوله

قبل از دعا با بیشترین مقدار بار  آداب برخودار است. بیشتری
آداب بعد از دعا با  نیهمچن و( 99.0اطالعاتی از درجه اهمیت )

 که است.( برخوردار 41.0) تیاهمکمترین بار اطالعاتی از درجه 
دهنده این است که میزان اهمیت آداب قبل از دعا در این خود نشان

 دوره ابتدایی بیشتر از سایر آداب است. بین کتب هدیه
 

 گیرینتیجه
 بیشترینهای آسمانی مشخص شد که در تحلیل محتوای کتب هدیه

 89میزان توجه به اهداف دعا در هدیه آسمان پایه چهارم ابتدایی با 
کمترین میزان توجه در  نیهمچن و ؛است شده ذکر درصد 6.26 و

 شده ذکر درصد 3.14و  48 بای آسمان ششم ابتدایی هاهیهدکتب 
 محوری تحصیلی به هاهیپا همه دراما نكته مهم اینكه  ؛است

حاجت خواستن برای "نسبت به  "خواستن برای خود حاجت"
ن کمتری دعا در خصوص آداب. اندشدهاهمیت بیشتری قائل  "دیگران

ی آسمان دوره ابتدایی هاهیهدمیزان توجه به آداب دعا در کتب 
آداب  نیشتریب و 16. 2ی و فراوان 121 بامربوط به کتاب هدیه سوم 

 شده ذکر درصد 5.24 وی فراوان 183مربوط به کتاب هدیه پنجم با 
ی تحصیلی ابتدایی به آداب قبل از هاهیپادر همه  نیهمچن و ؛است

ی نموده است، اما به آداب بعد از دعا زیاد توجه اژهیوجه دعا تو
 نشده است.

 خواستن برای حاجت محور توجه به روش تحلیل آنتروپی شانون با
حاجت خواستن برای  محور و( 97.0) تیاهماز بیشترین درجه  خود

این  ؛ که( برخوردار است95.0دیگری از کمترین درجه اهمیت )
و توجه به اهداف دعا  این است که میزان اهمیت دهندهنشانخود 

خواستن برای خود از محور حاجت خواستن برای  حاجت محوردر 
ل از دعا قب آدابدوره ابتدایی بیشتر است.  دیگری در بین کتب هدیه

آداب بعد  و( 99.0با بیشترین مقدار بار اطالعاتی از درجه اهمیت )
( برخوردار 41.0) تیاهمرجه با کمترین بار اطالعاتی از د دعا از

این است که میزان اهمیت آداب قبل از  دهندهنشاناست. این خود 
 دوره ابتدایی بیشتر از سایر آداب است. دعا در بین کتب هدیه

 در کتابفراوانی مربوط به اهداف دعا  335 از مجموع در نهایت
 بیشترین« و نمازعبادت » مؤلفه ی آسمان دوره ابتدایی،هاهیهد

 .3.57با  و برابرمورد  192آن  بهمیزان اشاره  که فراوانی را دارد
 23 زانیم با« نصرت و یاری از خدا»مؤلفه  آن از پس است. درصد

از مجموع  در خصوص آداب دعا ؛ ودرصد قرار دارد 9.6 مورد و
بیشترین میزان فراوانی  هاهیهد در کتابی که امؤلفهفراوانی،  748

 193آن  بهکه میزان اشاره  است« بودن قبله به رو»مؤلفه  را دارد،
ی و ثنامدح » مؤلفه آن از پس .است درصد 8.25با  و برابر مورد
در  ؛ کهدرصد قرار دارد 2.13 زانیم و بهفراوانی  مورد 99 با« الهی

 ی هدیه آسمان ابتدایی،هاکتاببین  در داین پژوهش مشخص ش
 ،چهارمهدیه  در کتابی اهداف دعا هامؤلفهسهم اشاره به  نیشتریب

 نیشتریو بدرصد صورت پذیرفته است  6.26مورد و  89میزان  به
 5.24و  مورد 183با  هدیه پنجم ابتدایی، در کتاب آداب دعا اشاره

پذیرفته است. با توجه به تأکید اسالم به دعا و اثرات  درصد صورت
دم توجه یا رغم ععلی -آن و توجه به این مهم در محتوای درسی

های تحقق الزم است که شیوه -توجه کم در برخی آداب و اهداف 
های آموزش آداب، برای معلمان تشریح و آموزش اهداف دعا و روش

 هاییصورت عملی در قالب برنامهداده شود. خصوصاً در آداب باید به
انتهای هر درس و در تمرینات  که درمورد توجه قرار گیرد در حالی

و تكالیف کتاب )مثالً انشاء یا گزارشی از شرکت در مراسم( بدان 
تر اینكه در آیات و احادیت نشان داده اشاره نشده بود. اما نكته مهم

در  "برآوردن حاجت دیگران و سالمتی ایشان"شد که دعا برای 
داری دیده عنیصورت مها بهاسالم  مورد تأکید است، اما در یافته

باشد. همچنین با توجه به آیادت، بیشتر می "دعا برای خود"شد که 
باشد که در تحلیل کتب محقق آداب بعد از دعا مهم و ضروری می

به چنین آدابی بر نخورد. در واقع نیاز است با تحقیق و تأمل بیشتر 
 این موارد در کتب مورد توجه به اصالح گردد.  
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