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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تبیین محتوای تربیتی دعای کمیل بر اساس ساحتهای ششگانه تربیت است .در این پژوهش دعای کمیل
از ابعاد گوناگون تربیتی مورد بررسی قرار گرفت .روش پژوهش حاضرر کیفری و بره شریوه تحلیلری_توصریفی انجرام گرفتره اسرت.
پرسشهایی که در این پژوهش باید به آنها پاسخ داده شود عبارتند از .1 :مؤلفههای هر یک از سراحتهرای شرشگانره تربیرت در
سند تحول بنیادین آموزشوپرورش کداماند؟  .2مصادیق مؤلفههرای هرر یرک از سراحتهرای تربیتری در دعرای کمیرل کدامنرد؟
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در دعای کمیل ،از میان ساحتهای شرشگانره ،مصرادیق بیشرتری از مؤلفرههرای سراحت
اعتقادی ،عبادی و اخالقی دارد ،هرچند که مصادیقی از مؤلفههای سایر ساحتهای تربیتی نیز یافت شرد .باتوجره بره تحلیرلهرای

صورت گرفته و نتایج پژوهش ،میتوان دعای کمیل را در کنار سایر منابع معتبر دینی ،منبع تربیتی مناسبی به حساب آورد.
کلیدواژه ها :دعای کمیل ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،ساحتهای ششگانه تربیت.
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-1مقدمه
فرایند تربیت ،اساسیترین جریان اجتماعی بشری و عامل اساسی تحقق حیات ﻃیبه در ابعاد فردی و اجتماعی آن است
که باید توسﻂ نهادهای ﺫی ربﻂ اجتماعی پشتیبانی و هدایت شود  .این فرایند به نحو تجویزی در فلسفۀ تربیت بر
اساس استنتاﺝ و استنباﻁ از مبانی اساسی تصریﺢ شده چنین تعریﻒ شده است« :تربیت عبارت است از فرایند تعاملی
زمینه سررراز تﻜوین و تعالی پیوسرررتۀ هویررت متربیرران ،به صورتی یررک پارچه و مبتنی بر نﻈام معیار اسالمی ،به منﻈور
هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات ﻃیبره در همرهی ابعراد» (مبرانی نﻈرری
تحول بنیادین در آموزش و پرورش.)226:1390 ،
مهمترین مسألهای که هر انسانی با آن مواجه است ،مسأله تربیت است .اگرر تربیرت را برا مفهروم وسریع آن در نﻈرر
بگیریم باید گفت که هدف آفرینش همه موجودات جهان هستی ،تربیت مریباشرد .تمرام کوشرشهرای پیرامبران الهری،
دانشمندان و مردان بزرگ تاریخ ،نیز مصروف همین مسأله شده است (مﻜارم شیرازی.)253 :1386 ،
از حیث لغوی تربیت دارای دو ریشه است ،که در صورت قبول هر کدام معنای تربیت تفاوت پیردا میکنرد .تربیرت از
ریشه «ربب» به معنای تهذیب اخالقی ،زدودن ناپسندی از روح و روان است .تربیت از ریشه «ربو» به معنای زیادت ،رشد
و نمو است که بیشتر به پرورش جسمانی و مادی توجره دارد (تقروی دامغرانی .)156-155 :1385 ،واژه تربیرت از ریشره
«رَبَوَ» و باب تفعیل به معنای زیادت و فزونی و فراهم کردن موجبات فزونی و پرورش است (مرزوقری ،انرارینرژاد:1386 ،
 .)165اما به باور باقری ( ،)1395در قرآن ،مفهوم تربیت از ریشه «ربو» چندان مورد توجه قرار نگرفته اسرت؛ زیررا ایرن
مفهوم در استعمال قرآن به معنی بزرگ کردن و رشد و نمو جنسی است .مراد از تربیت در اسرالم کلمره تربیرت از مراده
«ربب» و استعمال و مشتقات آن در رابطه با انسان ،فراخنای وسیعی از آیات قرآن را در برگرفته است.
در ادعیه مشتقات واژه «تربیت» از ریشه «ربب» فراوان آمده است که بره عنروان نمونرهای امرام علری (ع) در دعرای
شریﻒ کمیل ،که یﻜی از گنجینهها و معادن تربیت اسالمی و قرآنری اسرت ،فرراوان واژه «رب» و مشرتقات آن را بره کرار
خاضرعا لِربُوبیتِرک»
ِ
صردق اِعترافری وَ دُعرا ی
بردهاند« :یا الهی و سَیدی و رَبی ،اَتُراکَ مُعَذبی بِنارک بَعدَ توحیدک...و بَعد ِ
(مهدیزاده.)104 :1381 ،
تعاریﻒ گوناگونی از مفهوم تعلیم و تربیت در اصطالح علم تربیت ارایه شده است .جان دیرویی فیلسروف عمرلگررای
آمریﻜایی ،تعلیم و تربیت را معادل تجدید نﻈر در تجربیات و تشﻜیل مجدد آن (گوتک ،)1389 ،به ﻃروری کره موجبرات
رشد بیشتری را فراهم نماید (بالغت )49 :1397 ،تعریﻒ میکند .عدهای از بزرگان نیرز آوردهانرد؛ تعلریم و تربیرت یعنری
پرورش و رشد قوای ﺫهنی مانند قوه ادراک ،حافﻈه ،تخیل ،تداعی ،معانی ،یادآوری ،دقت ،اراده و تعقل بعضی نیز تعلیم و
تربیت را عبارت از آشﻜار کردن یا به تعبیر دیگر فعلیت دادن استعدادها و قروای پنهرانی فررد مریداننرد (شرریعتمداری،
.)1396
از فیلسوفان اسالمی غزالی در تعریﻒ تربیت آورده است که مربی باید اخرالق برد از متربری بسرتاند و بردور انردازد و
اخالق نیﻜو به جای آن نهد و معنی تربیت این است .خواجه نصیرالدین ﻃوسی تربیت را ایجاد ملﻜات در انسران از ﻃریرق
عادت میداند و در کتاب اخالق ناصری مینویسد« :تربیت ،صفتی ست که باید از ﻃبیعت پیروی کند تا کمرال موجرود را
بتواند ظاهر سازد» (فراهانی .)1380 ،همچنین تربیت عبارت است از پرورش دادن ،یعنی استعدادهای درونی را که برالقوه
در یک شی موجود است به فعلیت درآوردن و پروردن (مطهری ،1395 ،ﺝ.)551 :22
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دست آفرینش در بشر استعدادها و شایستگیهایی را به صورت قوه و زمینه به ودیعت نهاده و باید مربری برا شرناخت
کماالت نهفته ،کاری را صورت دهد که شی کمال درونی خود را آشﻜار سازد؛ یعنی شررایﻂ برروز شایسرتگیهرا را فرراهم
آورد و موانع رشد را ،برﻃرف نماید (سبحانی.)360 :1390 ،
تربیت اسالمی نیز عبارت است از« :شناخت خدا بره عنروان رب یگانره جهران و انسران ،برگزیردن او بره عنروان ربّ
خویشتن و تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت غیر» (باقری ،1396 ،ﺝ.)61 :1
بر اساس فلسفه تربیت اسالمی میتوان تعریﻒ نسبتاً کامل و تفصیلی ﺫیل را ارا ه نمود:
جریان تعاملی زمینهساز تﻜوین و تعالی پیوسته افراد و شﻜلگیری و اعتالء مداوم جامعه اسالم بر اساس نﻈرام معیرار
اسالمی برای هدایت متربیان به سوی تحقق حیات ﻃیبه در همهی مراتب و ابعاد ،به گونرهای کره آمراده شروند بره ﻃرور
آگاهانه و اختیاری در این مسیر حرکت کنند (صادقزاده ،حسنی؛ کشاورز ،احمدی.)49 :1389 ،
در فرهنگ دینی اسالمی ،دعا جایگاه ویژهای دارد و افرون بر تاکبد قرآن ،معصومین علیهم السالم نیز به آن سرفارش
کردهاند .در قرآن کریم میخوانیم «وَقالَ رَبُّﻜُمُ ادعُونِی أَستَجِبْ لَﻜُمْ »...؛ و پروردگارتان گفت بخوانید مرا ،تا شرما را پاسرخ
گویم (غافر .)60 /از پیامبر اسرالم ِ صرل اهللعلیرهوآلره اسرت کره فرمودنرد« :الردُّعاءُ مُرخُّ العِبرادَِِ ،وال یَهلِرکُ مَرعَ الردُّعاءِ
أحَد»(مجلسی )1403 ،یعنی؛ دعا مغز عبادت است و با وجود دعا هیچ کس هالک نم شود.
از بین نیایشها دعا جایگاه ویژهای دارد؛ زیرا دعا ،نیایشی را گویند که تنها عنصرر اصرلی آن خواسرتن اسرت؛ یعنری
درخواست برای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب ،اما وقتی دعاهای مأثور و مرسوم را با دقت مینگریم
این متون صرفا به «خواستن» نپرداختهاند ،بلﻜه در آنها انواع نیایش مطرح شده است؛ چرا که هم حراوی مناجراتانرد و
هم حاوی شﻜوه و ﺫکر .به عالوه حاوی آموزشهای دینی نیز هستند و ما یﻜجا همه را دعا میخوانیم مرلال دعرای کمیرل
که جزو کمَل دعاهای ماثور است (هاشمی اقدم.)22 :1386 ،
انسان در مﻜتب دعا ،اموری را فرا میگیرد که در تربیت او در ابعاد شرناختی ،عراﻃفی و رفتراری ،نقرش مروثری دارد
(سبحانینیا)47:1390 ،؛ در سند تحول بنیادین نیز با توجه به اصل همهجانبهنگری در تربیت رسرررمی و عمومی ،تربیت
در مدرسه باید به ابعاد مختلﻒ وجودی متربیان توجه نماید (مبانی نﻈری تحول بنیادین در آموزش و پرورش.)1390 ،
امام خمینی(ره) معتقد است«:صراﻁ مستقیم ،راه انسانیت است و این مناجاتها و ادعیهای کره ا مره مرا (ع) بعرد از
اینﻜه دستشان کوتاه شده بود از این که دعوت ظاهری خیلی واضﺢ بﻜنند ،مردم را با همین ادعیه بره آن راهری کره بایرد
ببرند ،میبردند» (سبحانینیا.)51 :1390 ،
با توجه به این نﻜته که تمامی قوانین و عملﻜردهای ما بر اساس دین مبین اسالم تعیین می شوند ،هدف اصلی تعلیم
و تربیت نیز بر اساس رهنمودهای دین و پیشوایان دینی ما تعیین میشود (رسیدن به حیات ﻃیبه و قرب الری اهلل) .یﻜری
از راهنمایان ما در این عرصه دعای کمیل است که حضرت علی (ع) آن را به کمیل ابن زیاد آموخت.
در سررند تحررول بنی رادین آمرروزش و پرررورش ،تربیت براساس ابعاد و ساحتهای وجودی متربیان و توجه به شررئون
مختلﻒ حیات ﻃیبه به شش ساحت تقسیم شده است که عبارتند از )1 :ساحت تربیرت اعتقرادی ،عبرادی و اخالقری)2 -
ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی )3 -ساحت تربیت زیستی و بدنی )4 -سراحت تربیرت زیبرایی شرناختی و هنرری)5 -
ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای )6 -ساحت تربیت علمی و فناوری (سند تحول بنیادین)1390،
مباحث تربیتی یﻜی از مهمترین موضوعاتی ست که در این دعا به آن اشاره شده است لذا بررسری دعرای کمیرل بره
منﻈور بررسی میزان همخوانی ساحتهای تربیتی مطرح شرده در سرند تحرول بنیرادین (بره عنروان مهمتررین سرند در
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آموزشوپرورش کشور که باید مطابق با متون دینی و اسالمی باشد) ،با آن امری ضروری به نﻈر میآید .به همرین منﻈرور
پرسش هایی که در این پژوهش باید به آنها پاسخ داده شود عبارتند از:
 .1مؤلفههای هر یک از ساحتهای ششگانه تربیت در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش کداماند؟
 .2مصادیق مؤلفههای هر یک از ساحتهای تربیتی از منﻈر دعای کمیل کدامند؟
الف) ساحت تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقی
ساحت تربیت اعتقادی ،عبادی واخالقی بخشی از جریان تربیت رسمی و عمومی است ،ناظر به رشد و تقویت مرتبۀ قابرل
قبولی از جنبه دینی و اخالقی حیات ﻃیبه در وجود متربیان و شامل همه تدابیر و اقداماتی کره جهرت پررورش ایمران و
التزام آگاهانه و اختیاری متربیان نسبت برره مجموعه ای از باورها ،ارزشها ،اعمال و صفات اعتقرادی عبرادی و اخالقری و
در راستای تﻜوین و تعالی هویت دینی و اخالقی ایشان صورت میپذیرد .لرذا قلمررو سراحت تربیرت اعتقرادی ،عبرادی و
اخالقی ،ناظر به خودشناسی و معرفت نسبت به خداوند متعال ،معاد ،نبوت و پذیرش والیت رهبران دینری ،پیرامبر(ص) و
ا مۀ معصومین(ع) و پیروی از ایشان است ،که به حق برترین انسانهای کامل در ﻃرول تراریخ هسرتند .هرم چنرین ایرن
ساحت ناظر به سایر عقا د و ارزشهای دینی ،ایمان (انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانه دین حق یعنی آیین زندگی و نﻈرام
معیار) ،تقید عملی به احﻜام ،مناسک و ارزشهای دینی و رعایت اصول و آداب اخالقی در زندگی روزمرره (در همرۀ ابعراد
فردی و اجتماعی) و تالش پیوسته برای خودسازی بر اساس نﻈام معیار (مهار غرا ز ﻃبیعی ،تعردیل عواﻃرﻒ و خویشرتن
داری ،حفظ کرامت و عزت نفس ،کسب صفات و فضایل اخالقی و پیشرگیری از تﻜروین صرفات و رﺫایرل اخالقری) اسرت
(مبانی نﻈری تحول بنیادین در آموزش و پرورش.)299 :1390 ،
ب) ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی
ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی بخشی از جریان تربیت رسرمی و عمرومی نراظر بره کسرب شایسرتگیهایی اسرت کره
متربیان را قادر میسازد تا شهروندانی فعال و آگاه باشند و در فعالیتهرای سیاسری و اجتمراعی مشرارکت کننرد .قلمررو
ساحت تربیت اجتماعی سیاسی شامل موارد زیر است :ارتباﻁ مناسب با دیگران (اعضای خانواده ،خویشرراوندان ،دوستان،
همسررایگان و همﻜاران و ،)...تعامل شایسته با نهاد دولت و سرایر نهادهرای مردنی و سیاسری (رعایرت قرانون ،مسرئولیت
پذیری ،مشارکت اجتماعی و سیاسی ،پاسداشت ارزشهای اجتمراعی) ،کسرب دانرش و اخرالق اجتمراعی و مهرارتهرای
ارتباﻃی( بردباری ،وفاق و همدلی ،درک و فهم اجتماعی ،مسالمت جویی ،درک و فهم سیاسی ،عردالت اجتمراعی ،درک و
تعامل میان فرهنگی ،تفاهم بین المللی ،حفظ وحدت و تفاهم ،توانراییهرای زبران ملی(فارسری) محلری ،جهرانی (عربری،
انگلیسی و )...است .جهت گیری ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی ،تربیت برای عضویت فضیلت مدارانه در«خانواده صرالﺢ
وجامعه صالﺢ» است .ارتباﻁ با خانواده یﻜی از اساسیترین مؤلفههای ارتبراﻁ اسرت کره در شرﻜل گیرری بنیرادی هویرت
انسانها نقشی انﻜار نشدنی دارد .بر این اساس ،زندگی خانوادگی ،آمرادگی بررای آن و شرﻜلگیرری و ترداوم ایرن شرﻜل
ازحیات اجتماعی از مؤلفههای اصلی و اساسی تربیت اجتماعی است .در تربیت رسمی و عمومی ،صرف نﻈرر از تأکیرد برر
شایستگیهای پایه(عواملی که به تقویت نهاد خانواده منجر میشوند و از لوازم استحﻜام خانواده محسوب مریگردنرد ،بره
نقشهای جنسیتی مانند نقش پدری و نقش مادری نیز توجه جدی میشود .ایرن رویﻜررد برا هردف کلری تربیرت یعنری
«آمادهشدن متربیان برای تحقق حیات ﻃیبه ،در همۀ مراتب و ابعاد» تناسب دارد (مبانی نﻈری تحول بنیادین در آموزش
و پرورش.)303:1390 ،
جامعهپذیری و تربیت سیاسی افراد در همهی کشورها و جوامع ،جدای از تفاوتهرای اجتمراعی ،فرهنگری و سیاسری

تحلیل محتوای دعای کمیل بر اساس ساحتهای ششگانهتربیت  /علی شیروانی شیری و...

77

آنها ،یﻜی از کارکردهای مهم نﻈام آموزش و پرورش است .از جمله مهمتررین ماموریرتهرای نﻈرام آمروزش و پررورش،
کمک به نﻈام سیاسی و تداوم حاکمیت آن است .بسیاری از مربیان و فیلسوفان جدید ماننرد اسرتوارت میرل ،جران الک،
روسو و دیویی نقش آموزش و پرورش را از لحاظ ایجاد«نﻈم سیاسری» در جامعره ،مرورد توجره قررار دادهانرد (مرزوقری،
.)95 :1384
امام خمینی(ره) میفرمایند« :آقایان که تربیت بچهها را میکنند؛ مسا ل سیاسی روز را هم بره آنهرا تعلریم بﻜننرد.
نمیگویم همه آن (مسا ل سیاسی) باشد همه چیز باید باشد .یک بچه کره از مدرسره بیررون مریآیرد بایرد هرم مسرا ل
دینیاش را بداند ،مسا ل نماز و روزهاش را بداند ،هم تربیتهای علمی بشود مطابق هر سیستمی که هست ،و هرم تربیرت
سیاسی بشود» (خمینی (ره) ،ﺝ.)203 :6
ج) ساحت تربیت زیستی و بدنی
ساحت تربیت زیستی و بدنی بخشرررری از جریان تربیت رسمی و عمومی است که ناظر به حفظ و ارتقای سالمت و رعایت
بهداشت جسمی و روانی متربیان در قبال خود و دیگران ،تقویت قوای جسمی و روانی ،مبارزه با عوامل ضعﻒ و بیماری،
حفاظت از محیﻂ زیست و احترام به ﻃبیعت است .قلمرو این ساحت (پرورش قوای بدنی و تأمین سالمت جسمی) موارد
زیر را پوشش میدهد :تربیت جنسی ،سالمت فردی و اجتماعی (تأمین نیازهای اساسی ،حفظ شادابی در زندگی،
برخورداری از رفاه و سالمت ،استفاده از تفریحات سالم و اوقات فراغت ،مراقبت از جسم و روح و پررراکیزگی و آراسرررتگی
فردی) ،بهداشت زیست محیطی ،قلمروهای زیست بوم شهری ،و منابع ﻃبیعی در واقع همره این موارد به جنبههایی مهم
و مغفول از حیات ﻃیبه در وجه کامل آن اشاره دارد (مبانی نﻈری تحول بنیادین در آموزشوپرورش.)305:1390 ،
اسالم ،تنپروری به معنای ،نفسپروری و شهوتپرستی را شدیداً محﻜوم کررده اسرت ،امرا پررورش بردن بره معنرای
مراقبت و حفظ سالمت و بهداشت را از واجبات شمرده است و هر نوع عملی را که بررای بردن زیران بخرش باشرد ،حررام
شمرده است (کهندل؛ مصطفی لو.)13:1394 ،
د) ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری
تربیت زیبایی شناختی« ،اصطالحی مرجﺢ برای اﻃالق به آن دسته از اعمال تربیتی است که با هدف آشرناکردن متربیران
با زیبرایی و هنرر ،ارا رهی فهمری از هنرر بره آنهرا ،ایجراد حرس قدرشناسری از آن و پررورش خالقیرت هنرری ،صرورت
میگیرد»(الیاس.)1385 1،
جروم هاوسمن ،)1971(2تربیت هنری را نراظر برر آمروزش حرواس مختلرﻒ ،رشرد تجرارب و لمسری ،حساسریت و
برخورد عمیق با جلوههای بصری هنری و نقادی هنرمندانه میداند (تسلیمانی ،سرمدی و سیفی.)1394 ،
درک معنای پدیدهها و هدف رویدادهای ﻃبیعت /هستی برای دستیرابی بره درک کلری از جهران هسرتی و جایگراه
خویش درآن براساس نﻈام معیار اسالمی و درک زیباییهای جهان آفرینش بره منزلرهی مﻈراهر جمرال و کمرال الهری و
ارتقای زیباشناسانهی خود از جمله اهداف ساحت تربیت زیباییشناختی و هنری است.
قلمرو ساحت تربیت زیباییشناختی و هنری بخشی ناظر به رشد قوهی خیرال و پررورش عواﻃرﻒ ،احساسرات و ﺫوق
زیباییشناختی متربیان (توان درک موضوعات و افعال دارای زیبایی مادی یا معنوی توان خلق آثرار هنرری و قردردانی از
آثار و ارزشهای هنری) است.
1 .Elias. J
2. Hausman
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رویﻜرد ساحت تربیت زیباییشناختی و هنری دریافت احساس و معنا است که شامل دو فراینرد خلرق معنرا و کشرﻒ
معناست (مبانی نﻈری تحول بنیادین در نﻈام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران.)1390 ،
و) ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای
ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای بخشی از جریان تربیت رسمی و عمومی است که ناظر به یﻜی از ابعرراد مهررم زنرردگی
آدم ری یعنرری بعررد اقتصادی و معیشررتی انسانها ست .این ساحت ناظر به رشد تواناییهای متربیان در تدبیر امر معاش و
تالش اقتصادی و حرفهای است (اموری نﻈیر درک و فهم مسا ل اقتصادی ،درک و مهارت حرفهای ،التزام به اخالق
حرفهای ،توان کارآفرینی ،پرهیز از بطالت و بیﻜاری ،رعایت بهره وری ،تالش جهت حفظ و توسعۀ ثروت ،اهتمام به بسﻂ
عدالت اقتصادی ،مراعات قوانین کسب و کار و احﻜام معامالت و التزام به اخالق و ارزشها در روابﻂ اقتصادی) (مبررررررانی
نﻈری تحول بنیادین در آموزش و پرورش.)309:1390،
ی) ساحت تربیت علمی و فناوری
ساحت تربیت تربیت علمی و فناوری بخشی از جریان تربیت رسمی و عمومی است که ناظر به کسب شایستگیهرررررررررا
(صفرات و توانمندیها ومهارتهایری) است که متربیان را در شناخت و بهرهگیری و توسعۀ نتایج تجارب متراکم بشری در
عرصۀ علم و فناوری یاری کند تا بر اساس آن متربیان قادر شوند ،با عنایت به تغییرات و تحوالت آینده ،نسبت به جهان
هستی) و استفاده و تصرف مسئوالنه در ﻃبیعت (نگاه ابزاری) بینشی ارزش مدار کسب کنند.
هستی( نگاه آیهای به
ترکیب نگاه آیهای و ابزاری منجر به تصرف و بهرهگیری مسئوالنرره از ﻃبیعت منجر خواهد شد ،که میتواند به یک راهبرد
اساسی در نگاه انسان به ﻃبیعت و حفظ و مراقبت از آن بینجامد .لذا این ساحت از تربیت ناظر به رشد توانمندی افراد
جامعه در راستای فهم و درک دانشهای پایه و عمومی ،کسب مهارت دانش افزایی ،به کارگیری شیوه تفﻜر علمی و
منطقی ،توان تفﻜر انتقررادی ،آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز ناظر به کسب دانش ،بینش و تفﻜر فناورانه ،برای
بهبود کیفیت زندگی است (مبانی نﻈری تحول بنیادین در آموزش و پرورش.)311:1390 ،
.1-1پیشینه پژوهش
در زمینه سند تحول بنیادین و دعای کمیل ،بصورت جداگانه پژوهشهایی صورت گرفته است که به مهمترین آنها اشراره
میگردد:
مهدی بنایی ( )1398در پژوهش خود با عنوان «آثار تربیتی و روان شناختی دعای کمیل» ﺫکر کرده اسرت کره ایرن
دعا عالوه بر خداشناسی و خودشناسی ،اشاره کامل به عنوان گناهانی دارد که سبب هبوﻁ انسان و گرفتراری او در چنرگ
انواع مصیبها از جمله دوری از خداوند میگردد .سپس تاثیرات دعای کمیل را در حوزههای خداشناسری ،خرودشناسری،
گناهشناسی ،مسؤولیتپذیری ،سختی فراق از معبود ،خیرخواهی ،احساس ارزشمندی ،دستیابی به عزت نفرس و داشرتن
هویت و رشد و تعالی ،بررسی کرده است.
سید ابوالقاسم کاشانی ( )1395در پژوهش خود با عنوان «شرح دو جمله از دعای کمیرل» بره رفرع شربه جبرر از دو
جملهی این دعا (فغرنی بما اهوی و اسعده علی ﺫلک القضا) و (ال حجه لی فیما جرری علری فیره قضراوک و الزمنری فیره
کمک و بالوک) میپردازد و با تأکید بر تواتر عقلی و نقلی نفی جبر ،و به کمک آیات و روایات دیگر ،معنرای جبرر را از دو
جملهی یاد شده نفی کرده است و معنای قضای الهی در افعال انسان را روشن میکند که با اختیار انسان منافات ندارد.
محمد سبحانینیا ( )1390در پژوهشی با عنوان «آثار تربیتی و روانشناختی دعا» یﻜی از مهمترین آموزههای تربیتری
اسالم را ،دعا و نیایش میداند .سبحانی نیا در نوشتار خود ،با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی تاثیر دعا بر تربیرت انسران
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میپردازد .نتایج این تحقیق نشان میدهد ابعاد تربیتی که دعا آنها را تحرت پوشرش قررار مریدهرد شرامل حروزههرای
شناختی ،عاﻃفی و رفتاری ست .همچنین روشن شد که دعا ،منشا اصالح رفتار خیررسانی و عامل پیدایش بصیرت اسرت
و موجب باال بردن احساس حرمت خود و رشد و تعالی میگردد.
مراد ترکاشوند ( )1392در پژوهشی با عنوان «نقد و بررسی مبانی نﻈری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»،ابتدا
با بررسی مبانی هستی شناسی ،معرفت شناسی ،ارزش شناسی ،و انسان شناسی ،نقدهایی را به سند تحرول بنیرادین وارد
کرد که یﻜی از این نقدها عبارتند از :در گزینش واژهها و مفاهیم کلیدی سند تحول ،یک جامعهی آرمانی برا ویژگریهرای
نﻈام معیار اسالمی و حیات ﻃیبه ﻃراحی شده است .این واژهها که از قرآن و متون فلسرفی اسرالم و شریعه گرفتره شرده
است و این کلید واژهها ( قرب الهی ،حیات ﻃیبه ،کرامت ﺫاتی و غیره) گویای رمز تصویب و تأیید سند تحول اسرت و نره
احتماال راه گشای نﻈام آموزش و پرورش ایران که باید پیوسته مورد بازبینی و اصالحات قرار گیرد.
نادر عبداهلل نژاد ( )1398در پژوهشی با عنوان «سند تحول بنیادین و چالشهای پیش روی آن» ،بیان مریکنرد کره
یﻜی از اصول متمم برنامه ریزی آموزش و پرورش اصل تغییر و تحول است .اگر قرار باشد آمروزش و پررورش براسراس
روند موجود پیش برود دیگر به برنامه ریزی نیازی نیست ،برنامهریزی برای آن است که در روند موجود تغییر و تحرول
ایجاد کند و آن را در مسیر جدیدی قرار دهد و کمبودهای کمری و معایرب کیفری آن را برﻃررف سرازد .سرند تحرول
بنیادین در آموزش و پرورش با اتﻜا به آموزههای قرآن و اسناد باالدستی دیگری تنﻈیم شده است کره آمروزشوپررورش
باید در پایان دوره به اهداف تعیین شده در سند تحول دست یابد.
مهدی سبحانینژاد ،حسن نجفی و سولماز نورآبادی ( )1396در پژوهشی برا عنروان «مفهروم تعرالی و نقرد وضرعیت
موجود آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران» با بررسیهایی که به روش پژوهش آمیختره (تحلیرل اسرنادی،
تحلیل محتوا و مصاحبهی نیمه ساختار یافته) انجام دادند؛ به این نتیجه رسیدند که تعالی وضعیتی برای صعود است و برا
توجه به مآخذ اسالمی و در صورت هماهنگ بودن پنج بعرد اعتقرادی ،اخالقری ،شخصری ،اجتمراعی و سیاسری زمینرهی
رستگاری همیشگی فرد و جامعه فراهم میشود.
 .2-1روش شناسی
این تحقیق در زمره پژوهشهای کیفی قرار میگیرد .روش جمعآوری اﻃالعات در این پژوهش ،از بین چهرار روش اصرلی
که مارشال و راسمن ،)1390(1برای جمعآوری اﻃالعات در تحقیق کیفی نام بردهاند ،شیوه بررسی اسناد و مردارک اسرت.
بررسی اسناد یﻜی از روشهای شناخته شده است که پژوهشگر میتواند از آن بررای بررسری دقیرقترر و فهرم عمیرقترر
محتوای متن استفاده کند .صاحب نﻈران روش مزبور را جامعترین روش میدانند زیرا این شیوه نوعی اسرتراتژی تحلیلری
است .این روش از سایر روشهای کیفی ،عینیتر است .اسند و مدرکی که در این پرژوهش مرورد بررسری قررار میگیررد،
متن کامل دعای پرفیض کمیل با ترجمه حسین انصاریان است البته مقاالت و کتب مرتبﻂ برا موضروع پرژوهش از سروی
نویسندگان و پژوهشگران در این زمینه نیر مورد مطالعه خواهد بود .بنابراین ،روش پژوهش حاضر توصیفی کیفی بروده و
به صورت تحلیل محتوایی صورت گرفته است .بدین گونه که ابتدا ساحتهای تربیتی ششگانه با توجه بره مبرانی نﻈرری
تحول بنیادین آموزش و پرورش تعریﻒ شده و سپس مؤلفههای مربوﻁ به هر سراحت مشرخگ گردیرده اسرت و پرس از
مطالعه و بررسی دعای کمیل مواردی که مضامین مرتبﻂ با این مؤلفهها را دارا بودند شناسایی شدهاند.

1.Marshall & Rossman
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-3یافتههای پژوهش
در این پژوهش با هدف تحلیل محتوای دعای کمیل بر اساس ساحتهای ششگانه تربیتی مبانی نﻈرری تحرول بنیرادین
آموزش و پرورش ،به بررسی فرازهای این دعای گران قدر پرداخته شده و یافتههای مربوﻁ به هر قسرمت از سراحتهرای
ششگانهی تربیتی در جداول زیر مشخگ شده اند .شماره صفحه های موجود در جدول ،بر اساس کتاب منتخب مفراتیﺢ
الجنان ،ترجمه مهدی الهی قمشهای ( ،)1389مشخگ شده است.
پرسش اول پژوهش :مؤلفههای هریک از ساحتهای ششگانهی تربیتی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش کدامند؟
جهت پاسخگویی به این سوال ،به تحلیل محتوای متن سند تحول بنیادین آموزشوپرورش پرداخته و برای هر یک از
ساحتهای ششگانهی تربیتی ،مؤلفههایی تبیین شده است که در جدول شماره  1مشاهده می گردد.
جدول :1مؤلفههای هر یک از ساحتهای ششگانه تربیتی مبانی نﻈری تحول بنیادین آموزشوپرورش
(منبع :گروه مؤلفین)
ساحتهای تربیتی

مؤلفهها

اعتقررررادی ،عبررررادی و خداشناسی ،گرایش به ایمان به خدا ،اعتقاد به آخرت ،دفع و رفع رﺫایل ،رضا به قضا و قدر
الهی ،توکل به خدا ،اعتقاد به یگانگی خدا ،امید به رحمت الهی ،عشق بنده به خالق ،توبه
اخالقی
اجتماعی و سیاسی

حفظ تواضع ،ابراز ندامت و ﻃلب پوزش ،شﻜرگزاری از الطراف دیگرری ،درخواسرت ترداوم
ارتباﻁ و حمایت ،درخواست کمک در مقابل سوء قصد و مﻜر دیگران ،برشمردن و سرتودن
ویژگیهای ﻃرف ارتباﻁ در روابﻂ اجتماعی

زیستی و بدنی

برﻃرف کردن نیازهای زیستی در حدود تعیین شده توسﻂ خدا

اقتصادی و حرفهای

حریگ نبودن

زیباییشناختی و هنری

آرامش روانی ،درک زیباییهای خالق

علمی و فناورانه

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

پرسش دوم پژوهش :مصادیق مؤلفههای ساحت تربیتی اعتقادی ،اخالقی و عبادی از منﻈر دعای کمیل کدامند؟
جهت پاسخگویی به این سوال ،به تحلیل محتوای متن دعای کمیل پرداخته و برای هر یک از مؤلفههای سراحت تربیتری
علمی و فناوری ،مصادیقی مرتبﻂ مستخرﺝ شده است که در جدول شماره  2مشاهده میشود.
جدول :2مصادیق مؤلفههای ساحت علمی و فناوری از منﻈر دعای کمیل
ساحت اعتقادی ،عبادی و اخالقی
مؤلفهها

مصادیق

شماره صفحه

خداشناسی

ُلَ َش مىءََ
تَك َّ َ
كَا َّلتىَ َو ِس َع م َ
بِ َر مْحَتِ َ َ

95

ُلَ َش مىءََ
تَ ِِباَك َّ َ
كَا َّلتىَ َق َه مر َ َ
ََوَبِ ُق َّوتِ َ َ

95-96
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لَ ََلاَكُلََ َش مىءََ
ََوَ َخ َض ََعَ ََلاَكُلََ َش مىءََ ََوَ َذ َّ َ
ُلَ َش مىءََ
تَ ِِباَك َّ َ
كَا َّلتىَ َغ َل مب َ َ
َبوتِ َ َ
ََوَبِ َج َ ُ
ومَ ََلاَ َش مىءََ
كَا َّلتىَالَ َي ُق َُ
ََوَبِ ِعزَّ تِ َ َ

ُلَ َش مىءََ
َتَك َّ َ
كَا َّلتىَ َمال م َ
ََوَبِ َع َظ َمتِ َ َ

96
96
96

ُلَ َش مىءََ
كَا َّلذىَعَ الَك َّ َ
ََوَبِ ُس ملطانِ َ َ
ناءَكُلََ َش مىءََ
كَا ملباقىَ َب معدَََ َف َِ
ََوَبِ َو مج ِه َ َ
كانَكُلََ َش مىءََ
َتَ َا مر ََ
كَا َّلتىَ َمال م َ
ََوَبِ َأ مسامئِ َ َ

96-97

شىءََ
ُورَ َو مج ِه َ َ
ََوَبِن َِ
كَا َّلذىَ َاض َّا َءَ َل َُهَكُلََ م

97

آخ َرَ ِ
ِ
ِ
رينَ
اآلخ ََ
وسَياَ َا َّو َ َ
ُورَياَ ُقد ُ َ
ياَن َُ
لَاالم َّوليَََ ََوَياَ َ

96
96

97

كَ
نَ ُحكُو َمتِ َ َ
رارَ ِم مَ
نَا مل ِف َُ
ُكَ...الَ ُي ممكِ َُ
ُكَ ََوَعَ الَ َمكان َ َ
َال ّل ُه ََّمَعَ ُظ ََمَ ُس ملطان َ َ

100

يعَالرضاَ
ياَ ََس ََ

127

اس ُم َُهَ َدواءََ ََوَ ِذك ُمر َُهَ ِشفاءََ
ياَ َم َِ
نَ م

127

ياَسابِ ََغَالن َع َِمَياَدافِ ََعَالن َق َِمَ

127-128

ياَعاِلِاََالَ ُي َع َّل َُمَ

128

كَبِج ِ
كَ
كَ َا مَنَتُدم َنِینىَ َ...ا مَنَ ُت مل ِه َمنىَ ِذك َمر ََ
ود ََ
گرایش به ایمران ََوَ َا مس َئ ُل َ َ ُ
به خدا
قَ ِ
اعمِتاىفَ
كَ َ...ب معدَََ ِصدم ِ َ
نَ َم مع ِر َفتِ َ َ
َب مَعدَََ َماَا من َطوىَعَ ََلی َِهَ َق ملبىَ ِم مَ
َج ِ
كَطائِ َعةََ
طانَ َت َعب ِد ََ
تَاِىلَ َا مو َِ
حَ َس َع م َ
وار َ َ
كَو مانتِ ِ
الءَ ِ
اعتقاد به آخرت
كَ
كَ ََوَ َس َخطِ َ َ
قام َ َ
الَّ مَ
اآلخ َر َِةَ...اِ َ
احتِامىلَل ِ َب َِ
عَنَ َغ َضبِ َ َ َ
َف َكیفَََ م
سَ َبيَََ َا مط ِ
باقهاَ
ُحبِ َ َ َ
جَ ِ
اآلمليَََ
كَ ََبيَََ َا مهلِهاَ َضجی َ َ
نَاِ ََلی َ َ
نَت ََر مكتَنىَناطِقاََالَ ِض َّج ََّ
َلئِ مَ
دفع و رفع رﺫایل َال ّل ُه ََّمَ م
ُلَ َخطیئَةََ َا مخ َط ما َُتاَ(ص)1
كَا مل ِع َص ََمََ َ...وَك َّ َ
ُوبَا َّلتىَ َ مَتتِ ُ َ
ىلَالذن َ َ
اغ ِف مَرَ ِ ََ
راضیاََقانِعاََ
كَ ِ َ
قس ِم َ َ
رضررا برره قضررا و ََوَ َ مَ
ت َع َلنىَبِ م
قدر الهی
كَ
كَ ََوَ َبالؤُ ََ
كَ ََوَ َا ملزَ َمنىَ ُحك ُمم َ َ
لَفی َِهَ َقضاؤُ ََ
ََوَالَ ُح َّج ََةَىلَفیامَ َجرىَعَ َ ََّ
توکل به خدا

96

كَ
ی ََ
نَىلَ ََغ َُ
اَِلىَ َو َر ّبىَ َم مَ

نَعَ ََلی َِهَ ُم َع َّوىلَ
سیدىَياَ َم مَ
ياَ َ َ

98-99
107
109
110-111
115
113
97-98
99
105
103-104
123
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لنَ 100
اْل َس َِ
نَعَ َم ِ ََ
جدََُل ِ ُذنُوبىَغافِراََ ََوَالَل ِ َقبائِحىَساتِراََ ََوَالَل ِ َش مىءََ ِم مَ
امید بره رحمرت َال ّل ُه ََّمَالَ َا َِ
للَا مل َقبلیحََِبِ م َ
الهی
كَ
ی ََ
ُم َبدالََ ََغ ََ
نَ ِ
101
الءَ َا َق مل َت َُهَ
نَا مل َب َِ
فادحََ ِم ََ
َمَ ِم مَ
ِت َت َُهَ ََوَك مَ
َمَ ِم مَ
الىَك مَ
َال ّل ُه ََّمَ َم مو َ َ
نَ َقبیحََ َس َ م
103
ورَعَ ُطوفاََ
جی َِعَاالم ُم َِ
لَىفَ َ َ
والَ َرؤُ فاََ ََوَعَ َ ََّ
كَىلَىفَكُلََاالم مح َِ
ُنَال ّل ُه ََّمَبِ ِعزَّ تِ َ َ
ََوَك َِ
107
كَبىَ
فَبِر ََ
كَ ََوَسال ِ ِ َ
داءَك ََر ِم َ َ
َه مبنىَ ِال مبتِ َِ
115
كَ
جَ ُمؤَ ملََل ِ َر مْحَتِ َ َ
كَ َضجی َ َ
ََوَ ُه ََوَي ِضجََاِ ََلی َ َ
َا َمَ َكیفَََيرجوَ َف مض َل َ َ ِ ِ ِ ِ
117
َِت ُك َُهَفیهاَ
م ُ
كَىفَعتمق َهَمنمهاَ َفت م ُ
م
ِِ
ِ
ِِ
119-120
الساعَ َِةَ َ...ا مَوَ َاعم َلنم ُت َُهَ َا مخ َفی ُت َُهَ َا مَوَ َا مظ َه مر ُت َُهَ
َا مَنَ َ ََت َ َ
بَىلَىفَهذ َهَال ََّلی َل َةَ ََوَىفَهذ َهَ ّ
125
كَ
الَّبِ َف مضلِ َ َ
كَاِ َ
نالَذل ِ َ َ
َ َ...فاِ َّن َُهَالَي ُ َ
127
كَاِالَالدعا َءَ
نَالَي مملِ ُ َ
اِ مغ ِف مَرَ َِلِ مَ
100
متَ
الَّ َان َ َ
اعتقاد به یگانگی الَاِل ََهَاِ َ
خداوند
ُراكَ ُم َعذبىَبِ ِ
107
كَ
كَ َب معدَََت مَوحی ِد ََ
نار ََ
َات ََ
115
كَ
لَت مَوحی ِد ََ
سانَ َا مه َِ
كَبِلِ َِ
ينادي َ َ
عشررق بنررده برره النَتركتنیَناطقاَالضجنَالیکَبيَاهلهاَضجیجَاالمليَوَالَرصخنَالیک...بكاءَ 113-114
خالق
الفاقدينَ
توبه

ال ّل ُه ََّمَ م
ُلَ َخ َطِیئَةََ َأ مخ َط مأ َُتاَ
كَا مل ِع َص ََمَ َ...وك َّ َ
ُوبَا ََّلتِىَ َ مَتتِ ُ َ
ىلَالذن َ َ
اغ ِف مَرَ ِ ََ

97-98

كَ
كَ َ...و َأ مَنَ ُت مل ِه َمنِىَ ِذك َمر ََ
كَبِ ِذك ِمر ََ
بَإِ ََلی َ َ
ال ّل ُه ََّمَإِنىَ َأت ََق َّر ُ َ

98-99

مكَ ُدعائِىَ َ...و َك مث َر َِةَ َش َهواتِىَ َو َغ مف َلتِىَ
بَعَ ن َ َ
ی ُج َ َ
ال مَ
كَ َأ مَنَ َ َ
كَبِ ِعزَّ تِ َ َ
سی ِدىَ َف َأ مس َأ ُل َ َ
ياَ َ َ

102-103

نَ َشدََو ِ
ثاقىَ
اىفَ َ...و ُفكَّنِىَ ِم مَ
یىَ ََوَإِ مَس ِ َ
ص َِ
ُكَياَإِ َِلىَ َب معدَََت مَق ِ َ
َو َقدمََ َأ ََتیت َ َ
َ

105-106

كَبِىَ
فَبِر ََ
كَ َوسال ِ ِ َ
داءَك ََر ِم َ َ
َه مبنِىَ ِال مبتِ َِ

106-107

ىفَ َه ِذ َِهَال ََّلی َل َِةَو ِ َ ِ ِ
ِ
لرامَ 119-120
باَتلاَا ملكِ ََ
ُلَ ُج مرمََ َأ مج َر مم َُت َُهَ َ...أ َم ملر َ َ
الساعَ َِةََ،ك َّ َ
ىلَ ِ َ
بَ ِ َ
َأ مَنَ َ ََت َ َ
َ
تَبِإِ مث َ
ىفَ َهذ َهَ َّ
ا ملكاتِ َبِيَََ
َو َأ ِق ملنِىَعَ مث َرتِىََ َ،و م
اغ ِف مَرَزَ َّلتِىَ

126

83

تحلیل محتوای دعای کمیل بر اساس ساحتهای ششگانهتربیت  /علی شیروانی شیری و...

م
الَالدعا َءَ
كَإِ ّ َ
الي مملِ ُ َ
نَ َ َ
اغ ِف مَرَ َِلِ مَ

127

پرسش سوم پژوهش :مصادیق مؤلفههای ساحت تربیتی اجتماعی و سیاسی از منﻈر دعای کمیل کدامند؟
جهت پاسخگویی به این سوال ،به تحلیل محتوای متن دعای کمیل پرداخته و برای هر یک از مؤلفههای سراحت تربیتری
علمی و فناوری ،مصادیقی مرتبﻂ مستخرﺝ شده است که در جدول شماره  3مشاهده میشود.
جدول :3مصادیق مؤلفههای ساحت علمی و فناوری از منﻈر دعای کمیل
ساحت اجتماعی و سیاسی
مؤلفهها

مصادیق

شررررماره
صفحه

حفظ تواضع

ف جَمیعِ االْحْوالِ مُتَواضِعاً

99

ابراز ندامت و ﻃلب پوزش

معتذرا نادما منﻜسراً مستقیال مستغفراً منیبا مقرا مذعنا معترفا

105

انا عبدک الضعیﻒ الذلیل الحقیر المسﻜین المستﻜین

111

و علی السن نطقت ...بشﻜرک مادحۀ.

108109

سبحانک یا الهی و بحمدک

114

و الدوام فی االتصال بخدمتک

124

و الیک یا رب مددت یدی ...

126

شﻜرگزاری از الطاف دیگری

درخواست تداوم ارتباﻁ و حمایت

درخواست کمک در مقابل سوء قصرد ومن ارادنی بسوءٍ فاردهُ و من کادنی فﻜدهُ
و مﻜر دیگران

125

برشمردن و ستودن ویژگیهای ﻃررف یا سریع الرضا...فانک فعال لما تشاء ،یا من اسمه دواء و ﺫکره شفا 127
و ...
ارتباﻁ در روابﻂ اجتماعی
پرسش چهارم پژوهش :مصادیق مؤلفههای ساحت تربیتی زیستی و بدنی از منﻈر دعای کمیل کدامند؟
جهت پاسخگویی به این سوال ،به تحلیل محتوای متن دعای کمیل پرداخته و برای هر یک از مؤلفههای سراحت تربیتری
علمی و فناوری ،مصادیقی مرتبﻂ مستخرﺝ شده است که در جدول شماره  4مشاهده میشود.
جدول :4مصادیق مؤلفههای ساحت علمی و فناوری از منﻈر دعای کمیل
ساحت زیستی و بدنی
مؤلفهها

مصادیق

تَفی َِهَ َهوىَ َن مفسىَ
لَ ُحكمامََا َّت َب مع ُ َ
تَعَ َ ََّ
الىَ َا مج ََري َ َ
برﻃرف کردن نیرازهرای زیسرتی در اَِلىَ ََوَ َم مو َ َ

شماره
صفحه
104
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حدود تعیین شده توسﻂ خدا

وارحیَ
کَ َج َِ
ياَ َربََ َقوََعلیَ ِخد َمتِ َ َ

قوت وسالمت جسمانی

123

پرسش پنجم پژوهش :مصادیق مؤلفههای ساحت تربیتی زیبایی شناختی و هنری از منﻈر دعای کمیل کدامند؟
جهت پاسخگویی به این سوال ،به تحلیل محتوای متن دعای کمیل پرداخته و برای هر یک از مؤلفههای سراحت تربیتری
علمی و فناوری ،مصادیقی مرتبﻂ مستخرﺝ شده است که در جدول شماره  5مشاهده میشود.
جدول :5مصادیق مؤلفههای ساحت علمی و فناوری از منﻈر دعای کمیل
ساحت زیباییشناختی و هنری
شررررماره
صفحه

مؤلفهها

مصادیق

آرامش روانی

لورَ 103
جِی َِعَ ماْلُ ُم َِ
الَكُل َها)َ َر ُءوفاََ ََوَعَ ََلیَ َفِیَ َ َ
الَ( َفِیَ ماْلَ مح َو َِ
كَ َل ِیَ َفِیَكُلََ ماْلَ مح َو َِ
ال َّل ُه ََّمَبِ ِعزَّ تِ َ َ
عَ ُطوفاََ
َض َِم َِ ِ
كَ
َحب َ َ
اعم ت ََقدَ ُه َ
ییَم من ُ
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وحشيَََفیَال َُظ ََلمَ
ورَا َُِلس ََت َِ
ياَ َُن ََ

128

آمالَا مل ِ
عارفيَََ
درک زیباییهای خالق ياَغا َي ََةَ َِ

114

وبَالص ِ
ادقيَََ
ياَ َح َ َ
بیبَ ُق ُل ِ َ ّ

114

كَ
تَ َا مسامؤُ ََ
ت ََقدَّ َس م َ

118

پرسش ششم پژوهش :مصادیق مؤلفههای ساحت تربیتی اقتصادی و حرفهای از منﻈر دعای کمیل کدامند؟
جهت پاسخگویی به این سوال ،به تحلیل محتوای متن دعای کمیل پرداخته و برای هر یک از مؤلفههای سراحت تربیتری
علمی و فناوری ،مصادیقی مرتبﻂ مستخرﺝ شده است که در جدول شماره  6مشاهده میشود.
جدول :6مصادیق مؤلفههای ساحت علمی و فناوری از منﻈر دعای کمیل
ساحت اقتصادی و حرفهای
مؤلفهها

مصادیق

حریگ نبودن

راضیاََقانِعاََ
كَ ِ َ
َ مت َع َلنىَبِ ِق مس ِم َ َ

شرررررررماره
صفحه
99

در این دعا به صورت مستقیم به مؤلفه (افزایش روزق و روزی) اشارهای نشده است اما در نقلهای مستند از امام علی
(ع) به برکات این دعا اشاره شده است که افزایش رزق از جمله آنها ست.
سید بن ﻃاووس از شیخ ﻃوسی رحمه اهلل علیه به سند خودش روایت کرده است کره«:کمیرل مریگویرد وقتری کره
حضرت علی (ع) به خانهی خود رفتند ،وقت شب به خانهی آن بزرگوار رسیدم .حضرت فرمودند برای چره کراری آمردی؟
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عرض کردم به ﻃلب دعای خضر آمدهام .امیر المؤمنین علی علیه السالم فرمودند :ای کمیل :اگر این دعا را حفرظ کرردی
هر شب جمعه یا در هر ماه و یا سالی یﻜبار و یا الاقل در تمام عمر یک مرتبه بخوان تا امور تو کفایت شود .خداونرد ترو را
یاری میکند ،روزی تو زیاد میشود» (سید بن ﻃاووس ،ﺝ،2ص.)706 :
پرسش هفتم پژوهش :مصادیق مؤلفههای ساحت تربیتی علمی و فناوری از منﻈر دعای کمیل کدامند؟
جهت پاسخگویی به این سوال ،به تحلیل محتوای متن دعای کمیل پرداخته و برای هر یک از مؤلفههای سراحت تربیتری
علمی و فناوری ،مصادیقی مرتبﻂ مستخرﺝ شده است که در جدول شماره  7مشاهده میشود.
جدول :7مصادیق مؤلفههایساحت علمی و فناوری از منﻈر دعای کمیل
ساحت علمی و فناوری
شرررررررماره
صفحه

مؤلفهها

مصادیق

علم خدا محاﻁ بر علم بشر

شیءََ
اطَبِكُلََ َ َ
كَا َّل َِذیَ َأ َح ََ
بِ ِع مل ِم َ َ

97

حضوری بودن علم خدا

ياَعاِلاَالَ ُي َع َلمَ

128

خداوند منبع معرفت و شناخت

وَبعدَماانطویَعلیهَقلبیَمنَمعرفتکََ

107

خداوند نهایت آرزوی عارفان و اهرل ياَغايةَآمالَالعارفيَ
علم و شناخت

114

بحث و نتیجهگیری
وجه انتخاب فرازهای دعا در هر ساحت تربیت ،بر اساس تأمل پژوهشگران در اهداف تربیتی هر کدام از ساحتهای شرش
گانه و معنا و مضمون مندرﺝ در فرازهای دعای کمیل که متناسب با آن اهداف بود ،انجام شد .اهرداف جریران تربیرت برا
توجه به ساحتهای تربیت به ترتیب عبارتند از:
الﻒ :اهداف ساحت تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقی:
برخی از این اهداف عبارتند از :پذیرش آگاهانه و آزادانه دین اسالم ،درجهرت تﻜروین و تعرالی پیوسرته خرود در راسرتای
تشﻜیل جامعه صالﺢ ،تالش درجهت ارتقای ابعاد وجودی خویش و دیگران ازﻃریق برقراری ارتباﻁ با خداوند و دعروت بره
دینداری و اخالقمداری ،خودشناسی و دیگرشناسی برای پاسخگویی به نیازها و محدودیتها و ترالش درجهرت پیشررفت
ابعاد وجودی خویش و دیگران ازﻃریق درک و اصالح موقعیت خود و دیگران بر اساس نﻈام معیار اسالمی ،تالش پیوسرته
برای خودسازی و اصالح دیگران بر اساس نﻈام معیار اسالمی از ﻃریق تعدیل عواﻃﻒ ،تقویت اراده ،حفرظ کرامرت ،عرزت
نفس و کسب صفات اخالقی و تالش پیوسته برای حضور مؤثر دین و اخالق در تمامی ابعراد فرردی و اجتمراعی براسراس
نﻈام معیار اسالمی.
ب :اهداف ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی:
برخی از این اهداف عبارتند از :بازشناسی ،حفظ آداب و رسوم ،هنجارها و ارزشهای جامعه ،در پرتو نﻈام معیار اسرالمی،
درک موقعیت اجتماعی و سیاسی خود و جامعه و مواجهه با تحوالت اجتماعی و سیاسی بر اساس نﻈرام معیرار اسرالمی و
ساختن آیندهای روشن در سطﺢ ملی و جهانی ،آمادگی در جهت تشﻜیل خانواده و حفظ و تداوم آن ،به ملابره مهمتررین
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نهاد بر اساس نﻈام معیار اسالمی ،بازشناسی فرهنگ و تمدن اسالمی در کنار توجه بره نیازهرای حرال و آینرده در جهرت
تحقق امت واحده اسالمی براساس نﻈام معیار اسالمی ،تالش برای ارتقای ابعاد مشترک (انسانی ،اسالمی ،ایرانری) هویرت
خویش بر اساس نﻈام معیار اسالمی و مشارکت جمعی مؤثر در حیات اجتماعی و سیاسی با رعایت اصول عردالت ،کرامرت
و عزت نفس ،حق ﻃلبی ،استقالل همهجانبه ،مراعات حقوق و آزادی مشروﻁ بر اساس نﻈام معیار اسالمی.
ﺝ  :اهداف ساحت تربیت زیستی و بدنی:
برخی از این اهداف عبارتند از :درک ویژگیهای زیستی خود و پاسخگویی به نیازهای جسمی و روانری خرویش از ﻃریرق
تقویت قوای جسمی و روانی و مبارزه با عوامل ضعﻒ و بیماری بر اساس نﻈام معیار اسالمی و حفرظ و ارتقرای سرالمت و
بهداشت جسمی و روانی خود و دیگران بر اساس نﻈام معیار اسالمی
د :اهداف ساحت تربیت زیباییشناختی وهنری:
برخی از این اهداف عبارتند از :درک معنای پدیدههای و رویدادهای ﻃبیعت برای دستیابی به درک کلی ازجهران هسرتی
بر اساس نﻈام معیار اسالمی ،رمزگشایی و رمزگردانی ازپدیدههای آشﻜار و پنهان ﻃبیعرت و هسرتی و ابرراز آن بره زبران
هنری و درک زیباییهای جهان آفرینش به منزله مﻈاهر جمال و کمال الهی و ارتقای ﺫا قه زیباییشناسانهی خود.
ه :اهداف ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای:
برخی از این اهداف عبارتند از :تدبیر امر معاش با درک موقعیت اقتصرادی خرود و جامعره و ترالش بررای بهبرود شررایﻂ
اقتصادی از ﻃریق مشارکت سازنده در فعالیتهای اقتصادی بر اساس نﻈام معیار ربوبی ،درک و فهم مسا ل اقتصادی خود
و جامعه و رعایت الگوی ملی تولید ،توزیع و مصرف کاالها و خدمات با توجه به نﻈرام معیرار اسرالمی ،مراعرات قروانین و
احﻜام معامالت و التزام به ارزش های اخالقی و رعایت ،حق ،عدالت و انصاف در روابﻂ اقتصادی با دیگران ،براسراس نﻈرام
معیار اسالمی و تالش فردی و جمعی برای تحقق استقالل اقتصادی ،رشد و پیشرفت ثرروت ملری ،رفراه عمرومی ،عردالت
اقتصادی ،مبارزه با فقر و ایجاد اشتغالزایی بر اساس نﻈام معیار اسالمی.
و :اهداف ساحت تربیت علمی و فناوری:
برخی از این اهداف عبارتند از :برقراری ارتباﻁ سازنده با ﻃبیعت از ﻃریق شناخت آن با هدف تﻜریم ،تسرخیر و آبرادانی و
آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در فعالیتهای علمی در سطﺢ ملی و جهانی بر اساس نﻈام معیار اسالمی و درک
و کشﻒ و تفسیر پدیدهها و رویدادهای ﻃبیعی ،در جهت رمزگشایی و رمزگردانی از آنها به منزله مخلوقرات و آیرات الهری
در پرتو نﻈام معیار اسالمی (مبانی نﻈری تحول بنیادین در آموزش و پرورش.)158-154 :1390 ،
مهمترین هدف تشﻜیل نﻈام اسالمی به ﻃور اعم و نﻈام آموزشی به ﻃور اخگ ،تربیت دینی است .دین مقدس اسالم
برنامه جامع تربیتی انسان برای عبودیت و تقرب الی اهلل است (برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران.)20:1391 ،
متون دینی و اسالمی و از آن جمله ادعیه به عنوان منبع جامع هدایت بشر به سوی سعادت هسرتند؛ لرذا اسرتفاده از
این متون در نﻈام تعلیم و تربیت الزم به نﻈر می رسد .پس بهره گیری از متون اسالمی از جمله دعرای کمیرل ،در سرند
تحول بنیادین امری ضروری ست.
ساحت تربیت اعتقادی ،عبادی واخالقی ،ناظر به خودشناسرری و معرفت نسررربت به خداوند متعال ،معررراد ،نبوت و
پذیرش والیت رهبررررران دینرررری پیامبر(ص) و ا مۀ معصومین(ع) و پیروی از ایشرررران اسررررت ،کرررره به حق برترین
انسانهای کامل در ﻃول تاریخ هستند (مبانی نﻈری تحول بنیادین در آموزش و پرورش .)1390 ،در بررسی این سراحت
تربیتی ،مؤلفه خداشناسی ،دارای بیشترین مصادیق بود .به مقتضای سرشت انسانی که به دنبال بهترینهاست ترا خرود را
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ارزشمندتر سازد باید خدا را شناخت و هر لحﻈه در پری آن برود ترا ایرن شرناخت را بیشرتر کررد ترا روز بره روز خردا را
محبوبتر یافت.
این ساحت تربیتی ،در سند تحول بنیادین ،اولین و مهمترین ساحت تربیتی شناخته شده کره از کلررت مؤلفرههرا و
مصادیق برآمده از دعای کمیل هم پیداست که در این دعا هم از اهمیت باالیی نسبت به سایر جنبهای تربیتی ،برخروردار
است .این بدان معناست که تربیت ابتدا باید از بعد اعتقادی ،عبادی و اخالقی شروع شود و سپس در سایر ابعاد گسرترش
یابد.
سرراحت تربیت اجتماعی و سیاسرری بخشررری از جریان تربیت رسرررمی و عمومی ناظر به کسرررب شایستگیهایی
است که متربیان را قادر میسازد تا شهروندانی فعال و آگاه باشند و در فعالیت های سیاسی واجتماعی مشارکت
کنند(مبانی نﻈری تحول بنیادین در آموزش و پرورش .)1390 ،از مصادیق این ساحت در دعای کمیل میتوان به داشرتن
تواضع در تمامی حاالت و جایگاهها و متواضع بودن در روابﻂ اجتماعی با دیگری اشاره کرد.
سرراحت تربیت زیستی و بدنی به عنوان بخشررری از جریان تربیت رسمی و عمومی اسرت که ناظر به حفظ و ارتقای
سررررالمت و رعایت بهداشت جسررررمی و روانی متربیان در قبال خود و دیگران اسررت و همچن رین نرراظر برره تقویت قوای
جسررمی و روانی ،مبارزه با عوامل ضعﻒ و بیماری ،حفاظت از محیﻂ زیسررت و احترام به ﻃبیعت است .در دعای کمیرل
به مهمترین نﻜته ،در ساحت زیستی و بدنی اشاره شده است که آن «برﻃرف کردن نیازهای زیستی در حدود تعیین شده
توسﻂ خدا» می باشد .برﻃرف کردن نیازهای زیستی با عنایت بره حردود شررعی ،عرالوه برر ترامین آرامرش روح و روان،
سالمت جسم را نیز به دنبال دارد .رعایت کردن حدود تعیین شده توسﻂ خدا در این سراحت موجرب سرالمت جامعره و
زمینهسازی یک جامعه صالﺢ نیز میشود.
سرررراحت تربیت زیبایی شر رناختی و هنری ناظر به رشررررد قوِ خیال و پرورش عواﻃﻒ ،احساسررررات و ﺫوق زیبایی
شناختی متربیان (توان درک موضوعررات و افعررال دارای زیبایرری مادی یررا معنوی توان خلق آثررار هنری و قدردانرری
از آثار و ارزشهای هنری) است .در این ساحت مؤلفه آرامش روانی و درک زیباییهای خالق تبیین شد و مصادیق آن در
متن دعا مشخگ گردید.
ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای ناظر به یﻜی از ابعاد اقتصادی و معیشررتی انسانهاسررت .این ساحت ناظر به رشد
بعد مهم زندگی آدمی یعنی تواناییهای متربیان در تدبیر امر معاش و تالش اقتصادی و حرفه ای اسررت .در بررسری ایرن
ساحت تربیتی ،میتوان به مؤلفه حریگ نبودن و رضایت و قناعت و مصداق "تَجْعَلَن بِقِسْمِکَ راضِیاً قانِعاً" اشاره کرد.
از برکات این دعا که در کتاب سید بن ﻃاووس نیز ﺫکر شده ،افزایش رزق و روزیست که به ﻃور جانبی در ﺫیل ایرن
ساحت قرار میگیرد اما اشاره مستقیمی به این مؤلفه نشده است (سید بن ﻃاووس ،ﺝ.)706 :،2
سرراحت تربیت تربیت علمی و فناوری ناظر به رشد توانمندی افراد جامعه در راستای فهم و درک دانشهای پایرره و
عمومی ،کسررب مهارت دانش افزایی ،به کارگیری شرریوِ تفﻜر علمرری و منطقی ،توان تفﻜر انتقادی ،آمادگی جهت بروز
خالقیت و نوآوری و نیز ناظر به کسررررب دانش ،بینش و تفﻜر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است .در بررسرری ایررن
ساحت مؤلفهی تربیتی حقیقتجویی و احاﻃه علمی خداوند تبیین و مصادیق آن مشخگ گردید.
ساختمان اصلی روح و فﻜر و عقل انسان حقیقتجو و حقیقت خواه آفریرده شرده یعنری حقیقرت ،راسرتی ،واقعیرت،
درستی ،غذای روح انسان است بنابراین اگر روح انسان سالم باشد در مواجهه با حق لذت میبرد(مطهری ،ﺝ.)55 :5
میتوان نتیجه گرفت که دعای کمیل از جمله منابع دینی اسالمی است که از نﻈر تربیتی تاثیر فوقالعادهای برر ابعراد
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اعتقادی ،عبادی و اخالقی ،اجتماعی  ،زیستی ،اقتصادی ،زیباییشناختی و علمی انسان میگرذارد .در ایرن دعرا مریتروان
مؤلفهها و مصادیقی یافت که مشخصاً به ساحتهای مختلﻒ وجودی انسان و در پی آن به ساحتهای شرشگانره تربیرت
اشاره دارد.
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تقوی دامغانی ،سید رضا ( .)1385چهل چشمه معرفت؛ تهران :انتشارات نخیل،چاپ چهارم.
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خوانساری ،جمال الدین محمد ( .)1366شرح غررالحکم و درر الکلم؛ قم :موسسه فرهنگی و اﻃالع رسانی تبیان ،چاپ اول.
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آموزشوپرورش ایران» ،فصلنامه مطالعات ملی ،سال هجدهم ،شماره .2
سبحانی ،جعفر ( .)1383منشور جاوید؛ قم :موسسه امام صادق(ع) ،چاپ اول.
سبحانی نیا ،محمد (« .)1390آثار تربیتی و روان شناختی دعا ،راه تربیت ،فصلنامهای در عرصه فرهنگ
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ششم ،شماره .15
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عبدالهنژاد ،نادر ( .)1398سند تحول بنیادین و چالش پیش روی آن ،چهارمین همایش ملی علمی،پژوهشی روانشناسی و علوم
تربیتی ،شیروان :موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر.
فراهانی ،حسن (« .)1380بررسی آراء تربیتی امام محمد غزالی و خواجه نصیرالدین ﻃوسی» ،نشریه معرفت ،شماره .44
کاشانی ،سید ابوالقاسم (« .)1395شرح دو جمله از دعای کمیل» ،فصلنامه تخصصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه ،سال سیزدهم،
شماره .50
کهندل ،جواد؛ مصطفی لو ،فاﻃمه؛ مصطفی لو ،حمیده ( .)1394ارتباط تعلیم و تربیت اسالمی با ساحت زیستی و بدنی سند تحول
بنیادین مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری؛ همایش وزارت علوم ،تحقبقات و فناوری ،دوره .1
گوتک ،جرالد ال .)1389( .مکاتب فلسفی و آراء تربیتی؛ ترجمه محمدجعفر پاک سرشت .تهران :سمت.
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مهدی زاده ،حسین (« .)1381کاووشی در ریشه قرآنی واژه «تربیت» و پیامد معنایی آن» ،نشریه معرفت ،شماره .59
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