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 چکيده
دوره ابتدایی ایران  کتب هدیه های آسمانی محتوای پژوهش حاضر تحلیل هدف

می باشد که بر اساس تعاریف و  از نظر میزان توجه به فضایل و رذایل اخالقی

 ادب،شکرگذاری،اقامه و احترام-نظریه ها، فضایل و رذایل اخالقی  مولفه های 

 نیکی،استغفار،توکل،وضو و کیزگی،بخشش،احسانپا و کردن،نظم نماز،دعا

را شامل است.  گویی،اسراف وغیبت خشم، ،دروغ گرفتن،تقوا،حجاب،فروبردن

صورت  96 -95روش این پژوهش تحلیل محتوا می باشد و در سال تحصیلی 

گرفته است. جامعه آماری کلیه کتب درسی هدیه های آسمانی دوره ابتدایی را 

ل داده ها نشان داد درکتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی، در بر می گیرد. تحلی

به   %3یا3% و فراوانی  90یا 60به ترتیب بیشترین و کمترین توجه را  با فراوانی

 بین توازن عدم در موجود ضعف ی نقطه مولفه های اقامه نماز و غیبت دارند

 در مسئله این البته است که های فضایل و رذایل اخالقی بر مولفه تاکید میزان

 .دارد وجود نیز درسی کتابهای تك تك

 الق،ـاخ فضایـل ، رذایـل، ،فضـایل و رذایـل اخالقـی :واژگان کليدي

 آسمـان های هدیـه محتـوا، تحلیـل
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 2، جواد جهان1سجاد امينی

 رجایی،کرمانشاه شهید تربیتی،پردیس علوم کارشناسی دانشجوی 1
  رجایی کرمانشاه شهید فرهنگیان،پردیس دانشگاه درسی، ریزی برنامه دکترای 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 سجاد امينی

 تحليل محتواي کتب هدیه هاي آسمان دوره ابتدایی 

 براساس فضایل ورذایل اخالقی
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 مقدمه

خداوند تمامى . حرکت است از دیدگاه قرآن کریم، جهان آفرینش بیهوده و باطل آفریده نشده، بلکه به حق، و رو به سوى هدف معینى در

(. هدایت تشریعى را مخصوص انسان 1419آنچه را که در آسمان ها و زمین است خلق کرد، تا در خدمت حیات و کمال انسان باشد )مدرسى، 

ان مى شتابد؛ و به مظهریت صفات الهى برسد. در این مسیر، حیات طیبه به یارى انس1قرار داد تا به واسطه آن بتواند به مقام قرب ربوبى 

حیاتى که با گزینش آن از میان دو حیات مادى و معنوى، انسان به آرامش و اطمینان خاطر در دنیا و آخرت دست مى یابد. حیات طیبه به 

از  نوعى حیاتى اخالقى است؛ زیرا انسان، زمانى شایسته نام انسان است و توانایى رسیدن به قرب الهى و مظهریت خلیفه اللهى را دارد که

وجود پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله)به عنوان عالى ترین موهبتى که خداوند به بشریت ارزانى داشته(، نمونه باشد.  اخالق انسانى برخوردار

انگیزه بعثت و  2«وَإِنَّكَ لَعَلىَ خُلُقٍ عَظِیمٍ.»کامل اخالق است تاجایى که این عالى ترین مخلوق، در کالم خالق اینچنین توصیف شده است: 

(. یعنى آن حضرت در صراط 1388)مهدوى، « إنّما بُعِثتُ التَمِّمَ مَکارِمَ االخالق»ایشان به عنوان آخرین رسول الهى، اتمام مکارم اخالق است: 

ن به اخالق . رسید(1385توحید برانگیخته شده تا در کنار اقامه قسط و عدل، معنویت انسان ها را در پرتو اخالق تخلق بخشد )مصطفوى،

انسانى، یعنى: رسیدن به حیات طیبه؛ حیاتى که تنها یك مرتبه در قرآن مجید به صراحت از آن سخن به میان آمده است. توصیف آن به 

گویاى خالص بودن آن از هرگونه خباثت و آلودگى است و برخوردارى از آن، مایه آبادانى دنیا و آخرت انسان است. همین « طیب»صفت 

 همیت حیات طیبه را روشن مى کند و انسان کنجکاو را بر آن مى دارد تا به دنبال مفهوم حیات طیبه و راه هاى دستیابى بدان باشد.مسئله، ا

بر همین اساس در این تحقیق سعی بر تحلیل کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی بر اساس مولفه های اخالفی از جمله؛فضایل و رذایل 

 از این زیر مولفه ها خود به زیر مولفه های دیگر تقسیم خواهد شد. اخالفی است و هرکدام

 

 فضایل اخالفی چيست؟
ا از فعل طبیعی رتوان فعل اخالقی یکی از مسائل اساسی در فلسفه اخالق این است که مالك و معیار فضیلت اخالقی چیست و چگونه می

لف بحث های فراوانی در مکاتب مخت؟توان فعلی را فضیلتی اخالقی به شمار آوردبازشناخت. به تعبیر دیگر، با توجه به چه مالکی است که می

ر خاصی را ارائه پیرامون شناخت مالك فضیلت و تمییز فعل اخالقی از غیر آن صورت گرفته و هر مکتب به فراخور مبانی فکری خویش معیا

ره نموده و سپس دیدگاه فتار کوتاه ابتدا به برخی از این نظریات اشاداده و جدول مشخصی را برای فضائل اخالقی ترسیم نموده است در این گ

 .اسالم مطرح شد

  
 :آراء مختلف پيرامون معيار فضيلت اخالقی

گرایان، وجدان گرایان، لذتاند، از مکاتبی همچون عاطفهاز جمله مکاتبی که در باب معیار تشخیص فضیلت اخالقی اظهارنظر کرده

 (138صباح یزدی،)متوان نام برد.الت جامعه، وظیفه گرایان و در دنیای اسالم از مکتب اشاعره و امامیه میگرایان، طرفداران اص

نها افعالی را که با انگیزه دیگر دوستی و عاطفه غیر خواهی صورت پذیرد فضیلت دانند، تعاطفه گرایان که کمال انسان را در خدمت به خلق می

دانند.در نقطه مقابل این گروه گیرد را فاقد ارزش اخالقی میشمرند و افعالی را که فقط در جهت تأمین منافع فردی صورت میاخالقی بر می

دانند. گیرد دارای ارزش اخالقی میو افعالی را که در این راستا صورت می لذت گرایان وظیفه انسان را تحصیل لذت و گریز از رنج دانسته

آورند که از روی احساس وظیفه و تکلیف صورت گرفته باشد نه اینکه تنها افعالی را خوب و فضیلت به حساب می« کانت»افرادی نیز همچون 

دیگری به موضوع نگریسته و برای تمییز فضیلت از رذیلت رجوع  ز زوایهصرفاً رفتاری ناشی از تمایالت طبیعی انسان باشد. برخی مکاتب نیز ا

 اند.به نظر یك قاضی را الزم دانسته

وجدان گرایان معتقدند وجدان به راحتی و از راه الهام قادر به تشخیص خوب و بد افعال است و جامعه گرایان قضاوت جامعه را مالك 

دانند در ار اینها از دانشمندان مسلمان اشاعره امر و نهی پروردگار را مالك خوبی و بدی افعال میاند.در کنتفکیك فضیلت از رذیلت دانسته

 حالی که امامیه و معتزله به مخالفت با آنان پرداخته و معتقدند عقل انسان دارای ظرفیتی است که توان درك خوبی و بدی افعال را دارد و

فعل فاقد مصلحت باشد و امر پروردگار موجب ایجاد مصلحت در آن شود.در کنار این مکاتب برخی  این طور نیست که تا به فعلی امر نشود آن

ای نفسانی را نتوان از این دو اخذ کرد در واقع آن کنند اگر ملکهریشه همه فضایل را در دو فضیلت نیك خواهی و عدالت دانسته و تصریح می

در (1417)طباطبایی،اند نه اخالقی( و یا اصالً فضیلت نیست.مید و حکمت که فضایل دینی و عقالنیملکه یا فضیلت اخالقی نیست، )مثالً ایمان، ا

شود که مسیحیان هفت فضیلت اصلی دارند، سه فضیلت الهیاتی، )ایمان، امید و محبت( و چهار فضیلت انسانی سنّت مسیحی نیز گفته می

                                                           
 

 (4: قلم3)
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و سایر فیلسوفان یونان و بسیاری از حکیمان مسلمان نیز از سه فضیلت حکمت،  )مصلحت اندیشی، بردباری، اعتدال و عدالت(، افالطون

 (1381صباح یزدی،)مبرند.شجاعت و اعتدال به عنوان فضایل مادر و بنیادین نام می

 

 فضائل اخالقی بر اساس نظام اخالقی اسالم
رود یش میپریده شده است؛ زیرا هر چه در مسیر کمال انسان فطرتاً گرایش به سمت کمال دارد و برای رسیدن به کمال مطلق آف

تعال است، بنابراین مخواهان بدست آوردن درجات باالتری از آن است. وجود بی نهایت کمال مطلق، بر اساس تعلیم دین اسالم، وجود خداوند 

معصومین نیز  آیات قرآن و روایات باشد.تر شدن به سرچشمه هستی و قلب پروردگار میکمال انسان و مطلوب نهائی او در هر چه نزدیك

وی حق معرفی کرده سشاهد گویائی بر این مطلب هستند، خداوند در قرآن کریم باالترین درجات کمال بنده را لقاء پروردگار و بازگشت به 

 است:

ممطئن به حضور پروردگارت باز  ای نفس» 3«یا ایتها النّفس المطمئنّه ارجعی الی ربّك راضیه فادخلی فی عبادی، و ادخلی جنّتی»-1

 «آیه که تو خشنود و او راضی از توست، در صف بندگان خاص من درآی و در بهشت من داخل شو

اند، آنها آنها که به دیدار ما امیدوار نیستند و به زندگی پست دنیا دلخوش داشته»4« انّ الذین ال یرجون لقاءنا و رضوا بالحیوه الدنیا...»-2

 «گیرند.های ما غافلند و به سبب کردارشان در دوزخ جای میشانهاز آیات و ن

 اند.داشته های خویش با پروردگار درخواست تقرّب هر چه بیشتراز همین روست که ائمه معصومین ـ علیهم السّالم ـ در مناجات

الهی هب لی »کند: می تمناجا اینگونه بوده، ـ السّالم علیهم ـ ائمه همه دعای زبان که شعبانیه مناجات در )علیه السالم( امیر مؤمنان

 «.معبودا! به من بریدن از همه و پیوستن به خود را عطا کن»عباس فمی()«کمال االنقطاع الیك

حال با توجه به اینکه کمال نهایی انسان وصول به مقام قرب الهی است، در نتیجه هر فعل و صفتی که انسان را در رسیدن به این مرتبه 

صباح )مکند و سبب ارتقاء انسان در مراتب قرب پروردگاری باشد و یا زمینه را برای سیر الی اهلل فراهم نماید، فضیلت محسوب می شود.یاری 

 (1381یزدی،

و موجب تقرب انسان به  در این میان به نکته مهم دیگری باید اشاره کرد وآن اینکه از نگاه قرآن کریم تنها اعمالی دارای ارزش اخالقی

نجام شود، ات پروردگار هستند که با انگیزه خدا جویانه و برای رضای خدا صورت گیرد، وگرنه صرف صورت عمل که در قالب خاصی سم

 فضیلت محسوب نخواهد شد و نیت تقربب به حق از اساسی ترین معیارها برای ارزشمندی عمل به حساب می آید.

گیزه خداجویانه و کسب تقرب انسان به پروردگار و وصول به کمال مطلق باشد و با ان بنابراین در نظام اخالقی اسالم، هر آنچه که موجب

برخی اعم و  رضای الهی صورت پذیرد دارای ارزش اخالقی خواهد بود و فضیلت به حساب می آید، گرچه ممکن است در دسته بندی فضائل

 در برگیرنده فضائل خاص تری باشند.

 

 خالقیچگونگی تعيين معيار فعل غير ا

یرا در صورتی زدر تعیین معیار رذیلت و شناخت آن، ابتدا الزم است به این مسئله پرداخته شود که کمال حقیقی انسان در چیست؟ 

وحی و اخالقی و رامری رذیلت و فعلی غیر اخالقی شمرده می شود که مانع از رسیدن به کمال الیق و واقعی انسان باشد و موجب انحطاط 

ردد. مکاتبی هم که در گ[ 1«]کاالنعام بل هم اضل سبیال»و انسان را از مسیر انسانیت دور نماید؛ که به فرمایش قرآن کریم  شقاوت او گردد

اید به این مطلب اذعان بثانیاً: .این زمینه اظهار نظر کرده اند، به این امر توجه داشته اند اما در تشخیص کمال حقیقی انسان به خطا رفته

برقرار است؛ بنابراین  انسان امری واقعی و صفتی وجودی است و بین افعال و صفات فرد با کمال او رابطه علی و معلولی واقعیداشت که کمال 

ده نیستند. حال با چون کمال امری موهوم و اعتباری نیست برای شناخت فضایل و رذایل اخالقی، مالك های اعتباری و قراردادی، مفید فائ

ه مقتضیات و موانعی بترین و بهترین شناخت نسبت به انسان و کمال حقیقی او را خداوند دارد و عالم ترین فرد نسبت توجه به این که کامل

 که در وصول او به این کمال مؤثرند، اوست، بهترین معیار شناخت فضایل و رذایل اخالقی رجوع به منبع وحی می باشد.

 ن ضد آن را شناخت.ناخت دقیق فضائل است. با شناخت دقیق فعل اخالقی به راحتی می تواثالثاً: یکی از معیارهای مهم در تشخیص رذائل ش

  عاده به این معیار اشاره می کند:مرحوم مال احمد نراقی در معراج الس

                                                           
 30-27فجر 3
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علوم شکی نیست که در مقابل هر صفت نیکی خلق بدی است که ضد آن است و چون دانستی که اجناس همه فضایل چهارند پس م»

فت است ود که اجناس صفات رذایل نیز چهارند، اول جهل که ضد حکمت است و دوم جبن که ضد شجاعت است و سوم شره که ضد عمی ش

  چهارم جور که ضد عدالت است... . و

واه نب افراط و ختحقیق مطلب این که از برای هر فضیلتی حدی است مضبوط و معین که به منزله اوسط است و تجاوز از آن خواه به جا

یر نقطه هائیست به طرف تفریط مؤدیست به رذیله، پس هر صفت فضیلتی که وسط است به جای مرکز دایره است و اوصاف رذایل به منزله سا

یر متناهیه اند. غکه در میان مرکز یا محیط فرض شود و شکی نیست که مرکز نقطه ای است معین و سایر نقاط متصوره در اطراف و جوانبش 

رفی موجب افتادن ن در مقابل هر صفت فضیلتی، اوصاف رذیله غیر متناهیه خواهد بود و مجرد انحراف از صفت فضیلتی از هر طپس بنابرای

  (1381نراقی،)«در رذیله خواهد بود.

 

 رذائل اخالقی بر اساس نظام اخالقی اسالم
جودی نهایت و وردن درجات باالتری از آن است. وجو است و هر چه در مسیر کمال پیش برود، خواهان به دست آانسان فطرتاً کمال

زدیك تر شدن به کمال مطلق بر اساس تعالیم دین اسالم، وجود خداوند متعال است. بنابراین کمال انسان و مطلوب نهایی او در هرچه ن

  مه هستی و قرب پروردگار می باشد.سرچش

علی که در بازسازی رسیدن به کمال انسان بستگی دارد؛ از این رو هر ف از نظر اسالم، فضیلت فعل اخالقی، به تأثیرگذاری آن فعل در

و مقصود، آن فعلی  روح آدمی و وصول به کمال نهایی تأثیر بگذارد فضیلت و در غیر این صورت، رذیلت اخالقی شمرده می شود؛ البته مراد

  (1417)یزدی،است که با اراده و اختیار آدمی انجام بپذیرد.

ی کمال یا شقاوت فراهم وری است که این اثر بخشی، یا به طور مستقیم صورت می پذیرد و یا زمینه را برای نیل انسان به سونیاز به یادآ

ا از مقصد و مسیر رمی سازد. حال از آن جا که کمال نهایی انسان رسیدن به قرب خدا و بهره وری از صفات پروردگار است؛ هرآنچه انسان 

نفس، عجب و خودبینی،  به خدای متعال باز دارد، رذیلت اخالقی به حساب می آید؛ مانند: خودخواهی، پیروی از هوای منحرف نماید و از توجه

ب می نماید. از این کبر و نخوت، دروغ، حسد و بخل، حب دنیا، غیبت، تهمت، ریا و هر گناه و نافرمانی ای که خدای متعال نسبت به آن غض

  بزرگترین رذایل شمرده می شود. صی، ازجهت ترك واجبات و ارتکاب معا

ی بستگی دارد که اشایان ذکر است همان طور که فضایل در اثر بخشی، مراتب و درجاتی دارند و آن به میزان معرفت، شناخت و انگیزه 

قسیم می شوند. پس هر فعلی بیره تآن فعل از آن برخوردار است، رذایل و گناهان نیز با توجه به میزان آثار سوء، مراتبی دارند و به صغیره و ک

، از رذیلت و پستی که آدمی را از خدا و وصول به کمال حقیقی دورتر سازد و در انحطاط روحی و اخالقی او نقش مخرب بیشتری داشته باشد

  (1383)رمضانی،بیشتری برخوردار است.

م و تعالیم اهل د، آثار ارزشمندی بر اساس مبانی اسالبرای شناخت مصادیق رذائل اخالقی و اثرات متفاوتی که در روح انسان دارن

 محمد مال تألیف لسعاداتا جامع از توان می ها آن مهمترین جمله از و نمود استفاده ها آن از توان می که گردیده، تألیف )علیهم السالم(بیت

 .برد نام نراقی احمد مال تألیف السعاده معراج و نراقی مهدی

 

 ه پژوهشپيشينه نظري و پيشين
 هست. وو غیردینی برخوردار بوده  و پرداختن به درون، از جایگاه واالیی در نزد عالمان و فالسفه دینی« اخالق»موضوع 

ودشناسی و خودسازی در خازدیدگاه اسالم نیز انسان از دو بُعد جسمانی و روحانی تشکیل شده، که اصالت با بُعد روحانی او است؛ بنابراین، 

  بسزایی برخوردار است.ز اهمیت مکتب اسالم ا

دهد و منشأ بروز رفتارهای متناسب با اخالق، بنا به تعریف شایع آن، مشتمل بر فضایل و رذایلی است که بُعد روحانی انسان را شکل می

 اخالقی اخت رذایلشود. بدین علت، شناخت فضایل اخالقی و عمل به آنها دارای اهمیت و ضرورت غیرقابل انکاری است؛ همچنین شنآن می

  و اجتناب از آنها.

بریم. خداوند متعال پس از با مراجعه به متون دینی به ضرورت شناخت اخالق و آرایش به فضایل و پیرایش از رذایل بیشتر پی می

کرده، رستگار شده، و  که هر کس نفس خود را پاك و تزکیه».... شمارد: ها بر میسوگندهای فراوان، پاکسازی درون را سبب رستگاری انسان

  .5«آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته، نومید و محروم گشته است

                                                           
 (10-1شمس :  )5
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َ ِمُ ألتمِّمَ مـَکاری دعوت خویش را اکمال مکارم اخالق بیان نموده است : [بـُعِثتـ غایت بعثت نیز غایت و نتیجه 6حضرت خاتم االنبیاءـ 

ٌ نماید: [إنـّما العلم ثالثةآن حضرت در حدیثی دیگر علوم نافع را در سه علم منحصر می ( ;371ابن منظور،ص ;1337)تاج العروس،صَِخالقاأل

  ٌ].َ ما خـَالهـُنَّ فهو فضلو ٌ؛ٌ قائِمـَةَو سـُنـَّةٌ أِلةٌ عادَو فریضةُ أٌ مـُحکـَمـَةآیة

روایت بیست و چهارم را همین حدیث شریف قرار داده و به تبیین و تفسیر  امام خمینی )ره( در اثر نفیس خویش، شرح چهل حدیث،

آن پرداخته است. طبق توضیح ایشان، سه علم یاد شده به ترتیب عبارتند از: علم عقاید، علم اخالق و علم احکام و مسایل شرعی. همچنین، 

ب به اخالق پسندیده و اجتناب از اخالق ناپسند به خوبی نمایان است ـ موضوع ارتکا7ـ به امیرالمؤمنین علی ـ 6های پیامبر اکرم ـ در وصیت

  (54،صالحقائق فی محاسن االخالق; 372)بحارالنوار،صِ فـَاجتـَنـِبها...َخالقِی االِ فـَارتـَکـِبها و مـَساوَخالقِ األَ بـِمـَحاسـِن: [... و عـَلیك

پس از بیان اهمیت و ضرورت شناخت اخالق و عمل به آن، گفتنی است که به طور منطقی، پرداختن به بحث مفهومی و رویکرد لغت 

  صطالحی مقدّم بر مباحث اصلی است.شناسانه و معانی ا

لف اخالقی که اساساً اندیشمندان قلمرو دین و اخالق، براساس بینش جهان شناختی و انسان شناختی خاصّ خویش، وارد مباحث مخت

اند آنان با توجه به بینش مادی یا الهی از جهان و انسان، که بر اساس آن، هدف و أصالت شود، شدهی اخالق آغاز میاز مفهوم شناسی و فلسفه

 اند.سیم شدههای متفاوتی تقارایه نموده و بنابراین، به مکتب« اخالق»اند، تعریف خاصّی از را به لذت، سود، سعادت و... داده

های متفاوتی از آن صورت گرفته است؛ یعنی با توجّه به تعریف خاصّ از جهان بدین سبب است که اخالق بسط معنایی پیدا کرده و برداشت

نبودن و انسان و موضوعات مرتبط با آنها همچون مادی یا الهی بودن جهان و انسان، تعریف نفس انسانی، عالم پس از مرگ و جاودانی بودن یا 

 پدید آمده است.« اخالق»انسان، و... مکاتب و انشعابات متفاوتی در 

را مورد بررسى قرار داده است.  اخالقیمقاالت و کتاب هایى در این زمینه به چاپ رسیده، هریك از منظرى متفاوت از دیگرى، حیات 

نسان بر اساس حکمت نظرى و عملى، نوشته على رفیعى؛ حیات برخى از کتاب هایى که به این مقوله پرداخته اند عبارتند از: حیات طیبه ا

طیبه در پرتو امر به معروف، تألیف سیدمحمدعلى آل سیدغفور؛ آرامش یابى انسان در حیات طیبه، به قلم محسن بهداد؛ سیماى حیات طیبه 

ل از نظر قرآن کریم، تألیف سیدعبدالوهاب در قرآن و سخن معصومین علیهم السالم، نوشته سیدحسین بهشتى نژاد؛ حیات طیبه و ارزش ما

طالقانى؛ حیات طیبه، نگاهى دیگر به مقاله پوچى، از حمید شهریارى؛ کماالت معنوى و حیات طیبه زن در مکتب قرآن، حیات طیبه قرآنى و 

هیمى؛ حیات طیبه هدف غایى اصطالحات فرهنگى پیامبر، نوشته سیدحسین حرّ؛ حیات طیبه در قرآن و نهج البالغه، تألیف اسماعیل ابرا

تعلیم و تربیت اسالمى، از حسن على اکبرى؛ حیات طیبه در پرتو اخالق، به قلم سیدسعید مهدوى. همان گونه که از عناوین مطرح شده به 

به مورد بحث دست مى آید، جنبه هاى مختلفى همچون آرامش، امر به معروف، مال، تعلیم و تربیت، مفاهیم اخالقى و... در پرتو حیات طی

 قرار گرفته است.

، نوشته حمیدرضا «حیات طیبه از دیدگاه قرآن کریم»از منظر قرآن پرداخته اند، عبارتند از: اخالفی مقاالتى هم که به بررسى حیات 

ال فرزندوحى ، نوشته جم«حیات طیبه انسان از منظر قرآن کریم»، نوشته صدیقه ذاکر؛ «حیات طیبه از دیدگاه قرآن کریم»مظاهرى سیف؛ 

 و معصومه رحیمى.

اما مقاله حاضر، به تبیین ارتباط ایمان و عمل صالح با مظهریت صفات الهى در حیات طیبه، و نیز ارتباط حیات اخالقى، که همان حیات 

 طیبه است، با مقام خلیفه اللهى مى پردازد.

 سؤال هاى اساسى که این مقاله سعى دارد به آنها پاسخ دهد عبارتند از:

 ـ نقش حیات طیبه در تکامل انسان چیست؟

 ـ ارتباط حیات طیبه با مظهریت صفات الهى چیست؟

در کنار پاسخ به سؤال هاى اصلى، مباحث فرعى همچون حیات طیبه و زندگى دنیا، آثار و دستاوردهاى ایمان و عمل صالح و موانع 

 رسیدن به حیات طیبه، مطرح شده است.

 

 سوال پژوهش
 به مولفه های اخالقی تا چه اندازه است؟ میزان توجه-1

 تا چه اندازه خداشناسی مطرح شده است؟-2

 آیا به یك میزان به فضایل اخالقی و رذایل توجه شده است؟-3

 بیشترین و کمترین توجه وتایید به کدام مولفه بوده است؟-4
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 روش تحقيق
،کلمه( بوده است.سه مرحله اصلی این «جمله»حلیل صفحات )متوندر این تحقیق که از روش تحلیل محتوا استفاده شده است،واحد ت

 تحلیل عبارتند از:

 یافتن مولفه ها و زیرمولفه های مربوط به اخالق-1

 بررسی محتوای کتاب بر اساس مولفه ها و زیرمولفه ها-2

 مرتب سازی داده های به دست آمده در جداول مربوطه و سپس تفسیر جداول و داده ها. -3

 

 ه اول:)یافتن مولفه ها(مرحل

 وضو-10توکل،-9استغفار،-8نیکی، و احسان-7بخشش،-6پاکیزگی، و نظم-5کردن، دعا-4نماز، اقامه-3شکرگذاری،-2ادب، و احترام-1 

 غیبت -16اسراف -15گویی، ،دروغ -14خشم، فروبردن-13حجاب،-12تقوا،-11گرفتن،

 

 رحله دومم

 ها .ثبت تعداد دقیق هر یك از آن ها. بررسی محتوای کتاب شامل متون،تمارین،پرسش

 (:ها یافته:)سوم مرحله 

 جدول تحليل درصد فراوانی زیرمؤلفه هاي فضائل و رذائل اخالقی کتاب هدیه هاي آسمان پایه دوم ابتدایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 23ودرصد 13، زیرمولفه شکرگذاری با فراوانی7ودرصد4زیرمولفه احترام وادب با فراوانی دهد: می نشان ها داده جدول و نمودار به توجه با 

، 7ودرصد4، زیرمولفه نظم وپاکیزگی با فراوانی 19و درصد  11، زیرمولفه دعاکردن با فراوانی23ودرصد 13زیرمولفه اقامه نماز با فراوانی

، زیرمولفه 0ودرصد 0،ر زیرمولفه احسان واستغفاروتوکل وتقوا وحجاب  وفروبردن خشم وغیبت با فراوانی7ودرصد 5بخشش با فراوانی زیرمولفه

هم چنین زیرمولفه  ،1ودرصد 1، زیرمولفه اسراف با فراوانی3ودرصد2، زیرمولفه دروغ گویی با فراوانی 8ودرصد 5وضو گرفتن با فراوانی

استغفاروغیبت کمترین درصد فراوانی در  خشم، ،روبردن نیکی و احسان تقوا،حجاب، ازبابیشترین وزیرمولفه های توکل،شکرگذاری واقامه نم

 کتاب را به خود اختصاص داده اند

 

 های  اخالقی مولفه زیر مولفه ها اخالق فراوانی درصد

 احترام و ادب 4 7%

 فضایل   اخالقی

 شکرگذاری 13 23%

 اقامه نماز 13 23%

 دعا کردن 11 19%

 نظم و پاکیزگی 4 7%

 بخشش 3 5%

 احسان و نیکی 0 0%

 استغفار 0 0%

 توکل 0 0%

 وضو گرفتن 5 8%

 تقوا 0 0%

 حجاب 0 0%

 فروبردن خشم 0 0%

 دروغ گویی 2 3%

 اسراف 1 %1 رذایل اخالقی

 غیبت 0 0%
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 جدول تحليل درصد فراوانی زیرمؤلفه هاي فضائل و رذائل اخالقی کتاب هدیه هاي آسمان پایه سوم ابتدایی

 ضایل اخالقیمولفه های ف فراوانی درصد

 احترام و ادب 3 5

 شکرگذاری 8 13

 اقامه نماز 10 17

 دعا کردن 8 13

 نظم و پاکیزگی 3 5

 بخشش 4 6

 استغفار 0 0

 فروبردن خشم 0 0

 توکل 0 0

 وضو گرفتن 3 5

 تقوا 4 6

 حجاب 5 8

 احسان و نیکی 2 3

 زیرمولفه رذایل اخالقی  

 اسراف 3 5

 دروغ گویی 5 8

 غیبت 0 0

 

، 13ودرصد 8، زیرمولفه شکرگذاری با فراوانی5ودرصد3زیرمولفه احترام وادب با فراوانی دهد: می نشان ها داده جدول و نمودار به توجه با .

، زیرمولفه 5ودرصد3، زیرمولفه نظم وپاکیزگی با فراوانی 13و درصد  8، زیرمولفه دعاکردن با فراوانی17ودرصد 10زیرمولفه اقامه نماز با فراوانی

، 5ودرصد 3، زیرمولفه وضو گرفتن با فراوانی0ودرصد 0،ر زیرمولفه استغفار،توکل ، فروبردن خشم وغیبت بافراوانی6ودرصد 4بخشش با فراوانی

ای توکل،فروبردن .با.زیرمؤلفه اقامه نماز با بیشترین و زیرمؤلفه ه5ودرصد 3، زیرمولفه اسراف با فراوانی8ودرصد5زیرمولفه دروغ گویی با فراوانی 

 خشم،استغفار و غیبت کمترین درصد فراوانی را در این کتاب به خود اختصاص داده اند.

 جدول تحليل درصد فراوانی زیرمؤلفه هاي فضائل و رذائل اخالقی کتاب هدیه هاي آسمان پایه چهارم ابتدایی

 مولفه های فضایل اخالقی فراوانی درصد

 احترام و ادب 5 7

 اریشکرگذ 7 10

 اقامه نماز 12 18

 دعا کردن 5 7

 نظم و پاکیزگی 7 10

 بخشش 2 3

 استغفار 1 1

 فروبردن خشم 3 4

 توکل 2 3

 وضو گرفتن 4 6

 تقوا 3 4

 حجاب 6 9

 احسان و نیکی 3 4
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 زیرمولفه های رذایل اخالقی  

 اسراف 2 3

 دروغ گویی 4 6

 غیبت 0 0

 

، 10ودرصد 7، زیرمولفه شکرگذاری با فراوانی7ودرصد5زیرمولفه احترام وادب با فراوانی بدست آمده: با توجه به جدول فوق نتایج زیر 

، زیرمولفه 10ودرصد7، زیرمولفه نظم وپاکیزگی با فراوانی 7و درصد  5، زیرمولفه دعاکردن با فراوانی18ودرصد12زیرمولفه اقامه نماز با فراوانی

، زیرمولفه دروغ گویی با فراوانی 6ودرصد 4، زیرمولفه وضو گرفتن با فراوانی0ودرصد 0ه غیبت بافراوانی،ر زیرمولف3ودرصد 2بخشش با فراوانی

زیرمؤلفه اقامه نماز  بیشترین و زیرمؤلفه غیبت کمترین درصد فراوانی را در این کتاب به خود  3ودرصد 2، زیرمولفه اسراف با فراوانی6ودرصد4

 اختصاص داده است.

 د فراوانی زیرمؤلفه هاي فضائل و رذائل اخالقی کتاب هدیه هاي آسمان پایه پنجم ابتدایی:جدول تحليل درص

 مولفه های فضایل اخالقی فراوانی درصد

 احترام و ادب 3 4

 شکرگذاری 10 14

 اقامه نماز 10 14

 دعا کردن 6 8

 نظم و پاکیزگی 9 13

 بخشش 2 2

 فروبردن خشم 2 2

 استغفار 2 2

 توکل 2 2

 وضو گرفتن 2 2

 تقوا 5 7

 حجاب 4 5

 احسان و نیکی 4 5

 زیرمولفه های رذایل اخالقی  

 دروغ گویی 3 4

 غیبت 1 1

 اسراف 4 5

 

 با توجه به جدول فوق نتایج زیر بدست آمده :

، 14ودرصد10نماز با فراوانی، زیرمولفه اقامه 14ودرصد 10، زیرمولفه شکرگذاری با فراوانی4ودرصد3زیرمولفه احترام وادب با فراوانی

،ر زیرمولفه 2ودرصد 2، زیرمولفه بخشش با فراوانی13ودرصد9، زیرمولفه نظم وپاکیزگی با فراوانی 8و درصد  6زیرمولفه دعاکردن با فراوانی

 4رمولفه اسراف با فراوانی، زی4ودرصد3، زیرمولفه دروغ گویی با فراوانی 2ودرصد 2، زیرمولفه وضو گرفتن با فراوانی1ودرصد 1غیبت بافراوانی

 زیرمؤلفه های شکرگزاری و اقامه نماز بیشترین و زیرمؤلفه غیبت کمترین درصدفراوانی را در این کتاب به خود اختصاص داده اند. 5ودرصد
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 جدول تحليل درصد فراوانی زیرمؤلفه هاي فضائل و رذائل اخالقی کتاب هدیه هاي آسمان پایه ششم ابتدایی:

 مولفه های فضایل و رذایل اخالقی راوانیف درصد

 احترام و ادب 6 7

 شکرگذاری 12 14

 اقامه نماز 15 17

 دعا کردن 7 8

 نظم و پاکیزگی 11 13

 بخشش 4 4

 فروبردن خشم 1 1

 استغفار 3 3

 توکل 1 1

 وضو گرفتن 3 3

 تقوا 2 2

 حجاب 5 5

 احسان و نیکی 3 3

 زیر مولفه رذایل اخالقی  

 دروغ گویی 6 7

 غیبت 2 2

 اسراف 3 3

 

 با توجه به جدول فوق نتایج زیر بدست آمده :

زیرمؤلفه اقامه نماز بیشترین و زیرمؤلفه های توکل و فروبردن خشم بیشترین درصد فراوانی را در این کتاب به خود اختصاص داده اند. 

، زیرمولفه 17ودرصد15، زیرمولفه اقامه نماز با فراوانی14ودرصد 12ی با فراوانی، زیرمولفه شکرگذار7ودرصد6زیرمولفه احترام وادب با فراوانی

،ر زیرمولفه غیبت 4ودرصد 4، زیرمولفه بخشش با فراوانی13ودرصد11، زیرمولفه نظم وپاکیزگی با فراوانی 8و درصد  7دعاکردن با فراوانی

 3ودرصد 3، زیرمولفه اسراف با فراوانی7ودرصد6یرمولفه دروغ گویی با فراوانی ، ز3ودرصد 3، زیرمولفه وضو گرفتن با فراوانی2ودرصد 2بافراوانی

 

 جدول جمع بندي:

 

 پایه
 دروغگویی بخشش پاکیزگی و نظم کردن دعا نماز اقامه شکرگذاری ادب و احترام

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

2 4 7 13 23 13 23 11 19 4 7 3 5 2 3 

3 3 5 8 13 10 17 8 13 3 5 4 6 5 8 

4 5 7 7 10 12 18 5 7 7 10 2 3 4 6 

5 3 4 10 14 10 14 6 8 9 13 2 2 3 4 

6 6 7 12 14 15 17 7 8 11 13 4 4 6 7 

 28 20 20 15 48 34 56 37 91 60 74 50 30 21 جمع
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 غیبت استغفار شمخ بردن فرو احسان حجاب واتق گرفتن وضو توکل اسراف
ی

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
 

1 1 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 5 0 0 3 5 4 6 5 8 2 3 0 0 0 0 0 0 

2 3 2 3 4 6 3 4 6 9 3 4 3 4 1 1 0 0 

4 5 2 2 2 2 5 7 4 5 4 5 2 2 2 2 1 1 

3 3 1 1 3 3 2 2 5 5 3 3 1 1 3 3 2 2 

13 17 5 6 17 24 14 19 20 27 12 15 6 7 6 6 3 3 
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 نتيجه گيري
 و ، وم وششمد  پایه در%7با ادب و احترام  زیر مولفه به توجه میزان بیشترین که دهد می نشان ها داده جدول و نمودار به توجه با

 میزان کمترین و ، ششم پایه در% 15 مولفه شکرگذاری با به زیر توجه میزان بیشترین. است  شده%  4 با پایه پنجم در توجه میزان کمترین

 %14با پنجم پایه در توجه کمترین و دوم پایه در% 23با اقامه نماز  مولفه به زیر توجه میزان بیشترین. است  شده 10% با چهارم پایه در توجه

 بیشترین. است  شده%  7 با چهارم پایه در توجه میزان کمترین و ، دوم پایه در% 19 دعا کردن با زیرمولفه به توجه میزان بیشترین. است  شده

به  توجه یزانم بیشترین. است  شده %5 با سوم پایه در توجه ،کمترین%  13با ششم پایه پنجم و در نظم وپاکیزگی  زیرمولفه  به توجه میزان

مولفه  زیر به توجه میزان بیشترین.  است  شده مولفه این به%  2 ،با پنجم پایه در توجه گمترین در پایه دوم و %6 بخشش با  مولفه زیر

%  5با  افمولفه اسر زیر به توجه میزان است.بیشترین  شده مولفه این به %3 ،با پایه دوم در توجه کمترین و پایه ششم در%  7با  دروغگویی

 و پایه دوم در%  3با توکل مولفه زیر به توجه میزان است.بیشترین  شده مولفه این به%  1،با پایه دوم در توجه کمترین و پایه پنجم وسوم در

 در توجه ترینکم دوم و پایه در%  8با وضو مولفه زیر به توجه میزان است.بیشترین  شده مولفه این به%  0دوم و سوم،با پایه در توجه کمترین

 به %0 ،با پایه دوم در توجه کمترین و پایه ششم در %7 با تقوا مولفه زیر به توجه میزان است.بیشترین  شده مولفه این به %2 ،با پایه چهارم

  شده مولفه این به%  0،با پایه دوم در توجه کمترین و پایه چهارم در%  9با  مولفه حجاب زیر به توجه میزان است.بیشترین  شده مولفه این

 است.بیشترین  شده مولفه این به%  0دوم،با  پایه در توجه کمترین و پایه چهارم در %5 با احسان مولفه زیر به توجه میزان است.بیشترین

 ت.بیشتریناس  شده مولفه این به %0 ،با پایه سوم در توجه کمترین و پایه چهارم و دوم در%  4با فروبردن خشم مولفه زیر به توجه میزان

 توجه میزان است.بیشترین  شده مولفه این به%  0،با پایه دوم وسوم در توجه کمترین و پایه ششم در%  3با استغفار مولفه زیر به توجه میزان

 صورت تحلیل اساس است.بر  شده مولفه این به %0 دوم وسوم وچهارم،با  پایه در توجه کمترین و پایه ششم در%  2با غیبت مولفه زیر به

 منبع بهترین درسی های کتاب اینکه به توجه با. زیر کلی نتایج به  توان می حاضر، پژوهش  در ابتدایی هدیه های آسمانیدوره کتب از گرفته

 سعی باید درسی کتب در این بر بنا دارد عهده بر را نوجوانان به ایرانی اسالمی اخالق  و ها ارزش اشاعه و انتقال وظیفه که هستند آموزشی

 شناختی سطح افزایش با درسی کتب در. دهد دست به را آموزشی اهداف تا بگیرد قرار توجه مورد  اعتدال حد به اخالقی  های مولفه شود

 دادیم نشان حاضر پژوهش در مالیکه مولفه بهمانند شود بیشتری توجه آن به و داد قرار توجه مورد بیشتر را ها مولفه از برخی باید آموز دانش

 گیرد قرار توجه مورد بیشتر که دارد جا. است نشده کافی توجه  آن به پایه افرایش با هک
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