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 هایمؤلفه منظر از اول متوسطه ی دوره آسمان های پیام کتب محتوای تحلیل

  مهرورزی و محبت
 

 3، سید جالل هاشمی2، مسعود صفایی مقدم1سمیّه پاپی

َاز چوراى ضْید داًطگاُ ترتیت ٍ تعلین فلسفِ ٍ تاریخ دکتری داًطجَی  1  اّ

 اَّاز چوراى ضْید داًطگاُ ترتیتی علَم گرٍُ استاد 2

َاز چوراى ضْید داًطگاُ ترتیتی علَم گرٍُ استادیار 3  ّا

 

 چکیده

از دیرتاز، هحثت ٍ هْرٍرزی اّرم ًیرٍهٌدی در تسیاری از زهیٌِ ّای اجتواعی ٍ ارتثاطات اًساًی تَدُ است. ّدف پژٍّص 

ی است. در ایي حاضر، تحلیل هحتَای کتة پیام ّای آسواى دٍرُ ی هتَسطِ ی اٍل از هٌظر هؤلفِ ّای هحثت ٍ هْرٍرز

استٌتاجی ٍ تحلیل هحتَای کوی ٍ کیفی ٍ تر هثٌای دیدگاُ اسالهی اًجام گردید،  -پژٍّص کِ تا استفادُ از دٍ رٍش تحلیلی

ٍاحد تجسیِ ٍ تحلیل، توریي ّا، هتي، پرسص ّا ٍ تصاٍیر در ًظر گرفتِ ضد. ًتایج حاصل از یافتِ ّای تحلیل هحتَا ًطاى داد 

ای آسواى تِ هؤلفِ ّای هحثت ٍ هْررٍزی تَجِ هتعادل ٍ ّواٌّگ ًطدُ است؛ ٍ از هیاى هؤلفِ ّا، هؤلفِ کِ: در کتة پیام ّ

ّای ّودلی ٍ ّودردی، دٍستی ٍ دٍست داضتي، ذکر ضرٍرت ٍ اّویت هحثت ٍ هْرٍرزی، پاییي تریي هیساى فراٍاًی ّا را تِ 

ای هحثت ٍ هْرٍرزی در کتة پیام ّای آسواى هطاّدُ ضد هَرد فراٍاًی هؤلفِ ّ 254خَد اختصاظ دادُ است. در هجوَع 

فراٍاًی  67درصد( ٍ پایِ ّفتن 46/33فراٍاًی ) 85درصد(، پایِ ًْن 15/40فراٍاًی ) 102کِ کتاب پیام ّای آسواى پایِ ّطتن 

واى تِ هؤلفِ ّای درصد( را تِ خَد اختصاظ دادُ اًد. الزم است هؤلفیي در تْیِ ٍ تدٍیي هحتَای کتة پیام ّای آس37/26)

 اخالق اسالهی تَجِ ٍیژُ ٍ ّواٌّگی داضتِ ٍ  سیرُ ٍ سثک زًدگی اسالهی را هثٌای تألیف کتة قرار دٌّد .

 

 .هْرٍرزی هحثت، آسواى، ّای پیام هحتَا، تحلیلهای کلیدی:  واژه
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