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ادگار شاين براي شناسايي فرهنگ سازماني مدلي ارائه كرده است؛ وي در اين مدل ادعاا ماي
 دريافت مقاله28/01/82 :
 پذيرش مقاله28/3/08 :

سازما قرار مي گررند .مظاهر فرهنگ بر اساا ارزش ايي بروز مي يابناد كاه خااد از ب ان
فرضهري اي فرهنگ بر مده اند .در اين مقالهي به انگرزۀ تقريب به الگااي «ساازما كاما »ي
فرضهري ا و ارزش اي فرهنگ سازماني اسالميي مبتني بر مدل شايني در قالاب نواناا اع اي

Scientific-Research
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(ناع رماني اسالمي) به تصاير كضرده شده اند .مأخذ اص ي استخراج اين نوانا اع يي قار
كريم باده است.
واژگان کليدي :فرهنگ سازماني اسالميي مدل فرهناگ ساازماني شاايني نواناا اع ايي نااع
رمانيي سازما كام .

دوماهنامه علمي -پژوهشي
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سال هجدهم -دوره جديد
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تیر 0931
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دانشور

پيش فرض ها و ارزش هاي فرهنگ

پيشفرضها و ارزشهای فرهنگ سازمانی اسالمی

نم تردير حمصل دود؛ از اين رو نسأ ۀ اصل نگورد توجگه
يقديه
از دهۀ  0891كه فرهنگ

فرهن

( Organizational

اگمزنم

اگگمزنم

رفتمر ا سم هم در امزنمن تبگريل دگره ااگت ( .)0فرهنگ

فرهن

كگگه تملگگ نممو گگهاي از ارزدگگهمي نسگگلم،

ا تقمدات و هنممرهمي ا سم

نزه اات؛ يروي نحيط

وو

ااالن را در اطح پيشفروهم و ارزدگهم

امزنم

 )Instanceاز پيشفروگهم و ارزدگهمي فرهنگ

در درايط نختلف ه ا ضمي امزنمن گودزد ن كنگر (،)2
ه اكسيژن يم نو و اكسير كر ن ن نم ر كه كمنالً

ادگگگمر دگگمين ( ،)Edgar Scheinويژگيهگگمي

دنمامي و رن را ه نوان يگك مو گۀ ا لگ ( Highest

اات و رفتمرهمي ننماب را
ر

امزنم

ااالن نارف كنر .سبت فرهنگ

،

چه را در درون خود دارد ،تحت تأثير قرار ن دهر؛ همگمن

هويت ننحصر ه فردي ن

گو ه كه ااتنشمق اكسيژن تواط كس كه ه اخت تنفس

امزنم هم از يكريگر ه حگم فرهنگ

نثبت يز ن توا گر يگروي تاگم

اگگمزنم

گه اگمزنمن همچگون

سبت دخصيت ه ا سم همات؛ يان فرهن

منشهودي كگه هگر

ن كنر ،ن توا ر حيمتبخش مدر ،تأثير فرهنگ

ااالن اات.

پژوهش حمور كوديره اات تم ر اامس نر فرهن

خود اختصمص دهر ،ه ا زاري ننماب راي فهم و تحليل
اگگمزنم

ااالن ااگت؛ حگل ايگن نسگأ ه يمزننگر ا مگم

پژوهش نستقل در حوز فرهن

 )Cultureتوا ست جميگمه نهم در حگوز نگريريت گه

اگمزنم

گه اگمزنمن

خشگر؛ ر چگه نوجگب تمگميز
نگ دگود ،همگين

ارزدهمي نورد تأيير ،هنممرهمي وروري راي پيگروي ،و

اگمزنم

رفتمرهمي نورد ا تظگمري ااگت كگه از د فرهنگ

خگش و دننگره اي در

كم بر ا ضمي امزنمن مدر؛ ه همين ترتيب ،همگمن گو گه

خيز ر ( .)5كسم

كه ااتنشمق نو و اكسير كر ن ن توا گر نگرآ رور مدگر،

اين ارزدهم ،هنممرهم و ا تظمرات رفتمري را در چگمرچو

فرهن

امزنم

ننف

يز ن توا ر ه حگم اگمزنمن نضگر
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دخصيت ا سم هم نارف وجهۀ ر همات ،فرهن
اگگمزنم

يز ه امزنم هم ا تبگمر نگ

نينيگگمتوري از فررينگگرهمي كگگالن

فرهنگ نحيط امزنمن اات ،ه گو ه اي كه هگر اگمزنمن،

امزنم

جنبه همي از فرهنگهمي نل  ،ننطقه اي ،صنات  ،دگلل و

اودروري نحرك

حرفه اي را كه در ر هم فام يت ن كننر ،مميش نگ دهگر

ايرئو وژي اات كه فرهن

(.)4

تردير در جمناۀ كنو

نم ،كه در رن پيمنبر ااگال

ر گو فرهنگ
امزنم

اگمزنم

مدگر ،ايگن

را ه د بم خود نگ

امزنم

ااگالن در

اين اات كه كمر رانِ خود را گه تمگميز اگمزنم همي داراي
نبم

ن گردد ،مقال ه اات كگه اگمزنم همي چنگين جمناگه اي
خود را م نبگم

در اودروري امزنمن اثر دارد ( ،)7يش از ر كگه

اهميت ارائۀ مو ۀ ا الي فرهن

حيمتبخش ااالن نارف

رن فرهنگ

خشگر ( .)6اگگر چگه فرهنگ

يش از اين اات كه ه كمم ن روير (.)9

ن دود ،و جمناۀ نرينه ا نب در صگرر ااگال گه نگوان
ا گوي يك جمناۀ واجر فرهن

اگمزنم

كشر؛ ه بمرت ديگر اهميت اينكه دمم چه كس هسگتير،

 -صل اهلل ليه و ر ه -ه نوان ممد ا سمن كمنگل نارفگ

فرهن

امزنمن قرار دار ر،

نثبت يم ننف نر ظر قرار ن دهنر؛ گاا همگمن رگور كگه

مدر (.)3
فرهنگگ

كه يرون از فرهن

رنگ

فرهن

ااالن از غير رن قمدر ن اگمزد؛ در تيمگه

ن توان پس از تشخيص ا حرافگمت فرهنگ

تطبيگه دهنگر؛ گراي

اگمزنم همي

تحقه چنين نهم  ،در اختيمر دادتن ا گگو و مو گه اي از

نوجود از مو ۀ ا ل  ،م ااگتفمده از «رهبگري نتنماگب گم

وروريسگت .در اگم همي اخيگر،

ااگالن » سگبت گه رفگن ا حرافگمت و

چنين فرهنگ

اگمزنم

فرهن

اگمزنم

قرائن و دواهر نتارد  -همچون ا رك ودن اگم ت كگمر

كمهش فمصله از مو ۀ ا ل

نفيگگر كمركنگگمن ،وگگاف رقگگم ت نحصگگو ت و خگگرنمت

مگگود؛ وگگمن اينكگگه تگگالا گگراي پميگگه گگگااري فرهنگ
امزنم

امزنم همي نم در نقميسه م مو گه هگمي خگمرج و نم نگر
ر هم -نوجب دره ا ر در ااالن

ودن فرهن

مگالً چگمره جگوي و اقگرا

ر اين مو ۀ ا ل  ،وير خش حركگت گه اگوي

تحقه «اگمزنمن كمنگل» ()Complete Organization

امزنم همي
39
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اين پژوهش ،فقران ا گوي فرهنگ

نتنماگب گم

مصطفی هادوی نژاد و همكاران

خواهر ود .امزنمن كمنل ،اگمزنم

فرهن

ااگت كگه گه اگبب

امزنم

ااگت كگه

ن دا نر ()03؛ اين در حگم

دره ،و در تيمه رتر از رن قم ل تصور و تحقه يست.

دنمخت ( 05و  )06ر اين مور ر كه ا ضمي امزنمن قش

هدف پژوهش

نم در اين پژوهش «فرهن

امزنمن دار ر.
امزنم

را نممو ه اي از

بمرتسگگت از كگگموا ويژگيهگگمي مو گگۀ ا گگالي فرهن گ

ظمنهمي اجتمم  ،روا ط گروه و فررينرهمي ارتبمر را

امزنم

ااالن در اطح پيشفروهم و ارزدهم.

دكل داده و راهبري ن كننر» ( .)07فرهن

چيزي يست

كه ه رور نشخص و نلموس ،كمنالً واوگح و ريگمن در
سؤالهاي پژوهش

امزنمن مميمن مدر ،لكه نظمهر گو مگون رن را ن تگوان

اؤا همي اين پژوهش بمرتنر از:

در امحت امزنمن نشمهره كرد؛ اا كمتر ران توجگه نگ

.0

اگمزنم

ويژگيهمي مو ۀ ا الي فرهن

ااگالن

دود ،چه اينكه سيمري ر رن وقوف رار ر و ه راحتگ

در اطح پيشفروهم و ارزدهم چيست؟
.-0 0
امزنم

رن را مديره ن گير ر ( .)09ابب را مير در يگه هگم و

پيشفروگگهمي مو گگۀ ا گگالي فرهنگگ

اگگطوح پنهگگمن فرهنگ

ااالن در مر نمهيت فال ا سمن ،را طۀ اگمزنمن

اگگمزنم

(پيشفروگگهم ،ارزدگگهم و

هنممرهم) جست و جو كرد .رن گو ه كگه دگمين در نگر

( م نحيط) ،نمهيت حقيقت و واقايت (نايمر تشخيص حه

فرهن

امزنم

از مرل) ،نمهيت زنمن ،نمهيگت ربياگت ا سگمن (اردگت

فرهن

ر دمرد ( 20 ،21 ،08و :)22

فردي ا سمن) ،نمهيت ا سمن (اردت اجتمگم

ا سگمن) ،و

 )1پيش فرضها ( :)Assumptionsپيشفرض چيزي

.-2 0

اات كه فرد ه حقيقت رن ا تقمد دارد و ادراك ،تفكگرات

اگمزنم

و احسمامت او از رن تأثير ن پايرد؛ در حقيقت ،فرهنگ

ااالن در چمرچوب ارتبمرمت وجگودي ا سگمن اگمزنم
م غيب ،ب  ،او

نممو ه اي اات از پيشفروهمي ه هم نرتبط؛ پيشفروهم

ا نر و و ّ اگمزنمن ،نؤننگمن (ا ضگمي

امزنمن در اگطح فگردي ،و اگمزنم همي ايمگم

نسلم ا گمدته ن دو ر و تم حر زيمدي در مهشيمر ا سم هم

در اگطح

قرار دار ر؛ هفت نووو حث ا گيز ( )Issuesكه تحت

امزنم ) ،ديمرين (ديمرين ا س و جن در اطح فردي ،و
امزنم همي مري از ارزدهمي ا سم

واي «پيشفرض» قرار نگ گير گر و هگر فرهنگگ در هگر

در اگطح اگمزنم )،

دور تمريخ

فس ،ربيات و امتهمي ا ه چيست؟
فرهن



انم در اين فمصله تامريف گو مگو

امزنم

م گارد،

توا ر فام ظمهر دود م اين انير كه هرر چه اراده كنگر گه
رن خواهر راير؟

يز در قبگم فهگم

فرهن

امزنم

اتخمذ دره اات؛ نامو ً پژوهشگگران از

فرهن

امزنم

ه نممو ه اي از دنمختهمي گه ادگتراك

گاادته در يك گروه اجتمم

نحكو جبر زنم ه اات و ار ودت نحتگو دارد ،يگم نگ

از رن ارائه دره ااگت

()8؛ ومن اينكه رويكردهمي نختلف

ماهیت فعل انسان ( The Nature of

 :)Human Activityريگگم ا سگگمن نوجگگودي ننفاگگل و

سازيااس و سطوح آن

نرت زيمدي از ررح نووو فرهن

ه رن پماخ داده اات ،بمرتنر از:



رابطۀۀس سۀۀا مان (بۀۀا مطۀۀی ) ( The

 :)Organization Relationshipريگگم اگگمزنمن قصگگر
دارد ر نحيط خود چيره دود ،يم در نقم ل رن كر ش كرده

تابير ن كننر ( 00 ،01و

و ه زا و دررير ،و يم اين كه خود را م رن هممهن

 .)02رخ نطم اگمت رهبگران اگمزنمن را خلگه كننگرگمن

و م تلييرات رن همگم دود؟
39
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كمم يمفتگ فرهن  ،همۀ ااتارادهم و ظرفيتهميش دكوفم

رخگگ اگگگمختمرگرايمن اجتمگگگم
امز ره اي در دكل ده فرهن

( )04و پژوهشگگگگران

پيشفرضها و ارزشهای فرهنگ سازمانی اسالمی



ماهیت طبیعت انسۀان ( The Nature

نوقايتهمي نختلف رلب

 )3يصنوعات ( :)Artifactsاگطح رويگين و پواگتۀ

نگ تگوان ذات

ا سم هم را تليير داد؟ ريم ا سمن كمم پاير اات؟


اات .همم گو ه كه يك زنين دنمس ه ننظور پگ

فرهن

ماهیۀۀت واقعیۀۀت و ت ی ۀۀت ( The

گگردن گگه نمهيگگت هسگگتۀ زنگگين گگه رراگ گگگرازه هگگمي

 :)Nature of Reality and Truthدرات و مدرات

رتشفشم

يز در حكگم

را چگو ه ن تگوان از هگم تميگز داد؟ چگو گه نگ تگوان

رن گرازه هم هستنر؛ نصنو مت نلموس ،قم گل نشگمهره و

رصگر كگرد؟ گم

ننباث از ارزدهم و پيشفروگهم هسگتنر؛ ز گه يگمدروري

تكيه ر اصم ت مل ،ينش و حكمت ا سم  ،يم ه وااطۀ

ااگگت اغلگگب نصگگنو مت ظهگگور فيزيكگ  ،رفتگگمري ،و يگگم

وفمق و اجمم جما ؟

گفتمري دار ر ،ومن رن كه رنزگشگمي ر هگم كگمر چنگران

حقيقت را در د يمي فيزيك و اجتمگم



رام

ماهیۀۀت انسۀۀان ( The Nature of

ن پردازد ،نصنو مت در فرهن

يست .اگر فرهن

امزنمن را ه نثم ه كگوه يخگ

 :)Humanرا طۀ صگحيح و ننماگب نيگمن ا سگم هم كگرا

در ظر گيريم ،پيشفروهم ،ارزدهم و هنممرهم ،اگطح زيگر

اات؟ ريم هتر اات ا سم هم قررت را نيمن يكريگر توزيگن

رب اين كوه يخ نحسوب ن دو ر؛ گر خگالف نصگنو
مت كه اگطح رويگين و مميگمن رن هسگتنر .نگر نگورد

كننر؟ را طه از و نشمركت مدر يگم رقم گت؟ فردگرايگ

ااتفمده پژوهش را در دكل  0نشمهره ن كنير.

هتر اات يم جماگراي ؟


ماهیۀۀت مۀۀان ( The Nature of

 :)Timeزنم هگگمي گادگگته ،حگگم و يگگم رينگگره را چگو گگه

مصنوعات

تاريف ن كنيم و كرا يگك از ر هگم گراي هگرايت انگور
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روزا ه ننمابتر ر؟


تجۀان

ار شها و هنجارها

يۀا تنۀو ( Homogeneity

 :)versus Diversityريم هتگر رن ااگت گگروه همگگن
مدنر يم اين كه تنو نرجح اات؟

پیشفرضها

ه ا تقمد دمين ،اين پيشفروهم ر روي يكپمرچگ درو گ
و ا طبمق پايري يرو
فرهن

امزنم

را پرر

شکل  .1رواب مت ابل سطوح فرهنگ در سا مان

اگمزنمن تأثيرگگاار گوده و قگش
ن امزد.

روش شناسس تحقيق

 )2ارزشها و هنجارهگا (:)Values and Norms

روا ا مم اين پژوهش نأخوذ از و ررنم

ارزدگگهم بمرتنگگر از اصگگو  ،ررنم هگگم و ااگگتم راردهمي
اجتمم

هفته در درون فرهن

« مير نراقب چه چيزهمي
نالكهمي

ررنم

كه ه افراد ا قم نگ كننگر

نر

اات؛ گو

نحض و ا تزا گ ااگت كگه جگوهر پريگر

نورد ررا را دنمامي ن كنر؛ ه بگمرت ديگگر ،گو

مدگنر»؛ «از ارزدگهم گه نگوان

ررنم

راي قضموت پيرانون درات يم مدراگت گودن

تصويري ذهن

راي تاريگف ا اگمد نحگوري يگك

پريره اات ( .)23تفموت حو ااتامم روا و ررنم

انور يمد نگ دگود»؛ گه همگين اگبب از ر هگم گه نگوان

در اين پژوهش م ر چه نمكس و گر  -واوگن ايگن روا-

ننشورهمي اخالق و نانوي يمد ن دود؛ هنممر نفهون

ررح موده ،در اين اات كه اصو ً روا و ررنگم

زديك ه ارزا دارد؛ هنممرهم قوا ر م ودگته اي هسگتنر

رن

گو ه كه و ر ران قمئگل ااگت ،نسگتلز رراگ تگمريخ

كه خوااته هگمي نختلفگ را كگه از ا ضگمي اگمزنمن در

پريره تواط پژوهشگر ،ومن دخم ت ارزدهمي دخصگ
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گردد.

 :)of Human Natureريگگم ا سگگم هم ذاتگگمً نوجگگودات
خو نر ،يم دگرور ،و يگم خنثگ ؟ ريگم

ن دود ،ه ايشمن يمدرور نگ

مصطفی هادوی نژاد و همكاران

اوات ()24؛ انم از ر مم كگه نگم در ايگن پگژوهش در پگ
فرهنگ

امزنم

ااگالن در اگطح

-كه نم ه تاريگف ،نينيگمتوري از فرهنگ

كگالن

دين ،حمنل ويژگيهمي پرير نورد ررا نمات؛ نگم راين

ا تقمدي دين ااال (توحير ،بوت ،نامد ،گر و انمنگت)

نم در اين و ررنم  ،در وض ررا تمريخ پريره ،م

 -ه نوان درط ز ورود ه حث -در رو پيشفروگهم

رجو ه ننم ن ناتبر ااالن  -م تأكير گر قگررن كگريم و

و ارزدهمي فرهن

ااالن نلحو دادته دگره-

رخ روايمت نفسّر ريمت -نؤ فه همي اصل پرير نگورد

ا ر.

امزنم

ررا را كشف ،ربقه نري ،تلخيص و منگگااري كگرده
پيش فرض ها ي فرهن

ايم.

سازيااس اس يس

گه نگوان يگك پريگر

پيش از ورود ه حث ،مير يمدرور دگر نگموين رخگ از

ا تزا  ،از اوي پمرادايمهمي نختلف ،در قم ب ظريههمي

نووو مت حث ا گيزي كه دمين ه كمر گرفته ااگت ،در

نتنو  ،ه ا حمء گو مگون تاريف و ترايم دره ااگت ،گه

اد يمت ااالن  ،م نموين ديگري نصطلح اات كه نرجح

ننظور اجتنمب از رتش ننمز مت پمرادايم  ،نگر فرهنگ

دا سته در از ر هم ه نوان جميگزين ااتفمده دود.

ه ابب ر كه فرهن

امزنم

امزنم

ارائه دره تواط ادگمر دمين را گه نگوان نبنگمي

تاريف نفهگون فرهنگ

اگمزنم

رااتمي تراگيم گو ررنگم
ويژگيهمي اين فرهن
فرهن



امزنم

فرهنگ

رگزيگريم؛ اگپس در
اگمزنم

را ومن ررا تطبيق

ماهیت فعل انسان :اين پيشگفرض گمظر

ه ديرگمه ا ضمي فرهن

ااگالن ،

اات؛ در فرهن

گم اگطوح

در ارتبمط م جبر و اختيمر ا سمن

ااگال  ،ا سگمن از جبگر و اختيگمر سگب

رخوردار اات:

نر دمين كموا موديم.

خراو ر در اونين ريۀ اور ا سمن ن فرنمير« :همم م

حث ا گيز ررح دره در نر دگمين گم ا ريشگۀ ااگالن

ماپمس»؛ اين ريه خط طالن گر نكتگب جبگر نگ كشگر

تطبيه داده در؛ در ادانه از ر مگم كگه ارزدگهم در فرهنگ

( .)26در ين اين كه جبر نطله در ااگال نگردود ااگت،

امزنم

از رريه تامنالت ا سم همي امزنم

گاادته ن دو ر ،و ا سمن امزنم

گه ادگتراك

اختيمر نطله يز نورد پايرا يست.

واجر نممو گه اي از

ارتبمرگگمت وجگگودي ااگگت ،ارزدگگهمي فرهن گ

رن گو ه كه از ريۀ

 31همين اوره ر ن رير ،تحقگه يگمفتن نشگيت ا سگمن

اگگمزنم

نوقگگوف گر خوااگگت خرااگگت« :و دگگمم هگگيز چيگگز را

ااالن در چمرچوب ايگن ارتبمرگمت نگورد رراگ قگرار

م خواهير نگر اينكه خگرا خواهگر» .نالگو نگ دگود

گرفت؛ رين ننظور ،ريمت از قررن كريم كگه گه صگورت

نشيت خراي تام

در نشيت و مل نره اثر دارد ،ه اين

انر ،ه يم در قم ب توصيه خطمب ه نسلمم من و نؤننگمن

نانم كه اگر خرا خواهر مل از نره ار ز ر خست در

ررح دره ا ر ،يم دمنل ويژگيهمي نتقين و نؤننين هستنر،

او نشيت و خوااگت ايمگمد نگ كنگر؛ گاا نشگيت ا هگ

كرگااري در ر؛ ر گمه كرهمي نشترك داگته نگري و گر

نستقالً و رون وااطه ه نشيت بر و م وااطه گه فاگل

اامس نحتوا در قم ب ارزد ناين منگااري در ر.

او تاله ن گيرد؛ پس تأثير نشيت خرا روري يست كگه

ذكر دو كته در اينمگم حگمئز اهميگت ااگت :او ً ،در ايگن

نستلز جبر در نره دود ،يان فال نره اختيگمري ااگت،

پژوهش ه د يل انكم پايري تحقه ين جلوه همي چنگين

چون نستنر ه اختيمر و اراد خود اوات؛ ا بته چنگمن هگم

فرهنگ گ در اگگمزنمن ،گگه جگگمي نفهگگو گگو ررنگگم  ،از

يست كه نره در اراد خگود نسگتقل مدگر و هگر كگمري

اصطالح « مو ۀ ا ل » ااتفمده دگره ااگت ()25؛ تووگيح

خواات كنر هر چنر خرا خوااته مدر (.)27

ر كه تحقه مل پيشفروهم و ارزدهمي چنين فرهنگ در
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كموا و ررنگم

اگمزنم

جمناۀ نرينه ا نب  ،نم را ه انكمن تحقگه ر هگم در فرهنگ

پيشفرضها و ارزشهای فرهنگ سازمانی اسالمی



ار ودت خود را م فال خويش رقم ن ز ر و گه همگين

دهودي ا سگمن گه هسگت نحگض ،و گگرايش رگمهم گه و

د يل خراو ر در ريه  00اور ر ر ن فرنمير ...« :خراو ر

كشش دمهرا ه و پراتش خموگام ه سگبت گه حضگرت

ار ودت هيز قو و نلت را تليير م دهر نگگر رن كگه

گه

اوات ،حو خمص از رفرينش اات كه حقيقت ردن

ه رن ديوه خله دره اات.

ر من ر چه را كه در خوددمن اات تلييگر دهنگر»؛ خراو گر

رن اردته دره و جمن ا سم

ا سمن را نوجودي جمنر و خمون در را ر قوا ين ربياگت

ا سمن هممن رور كه ه خرا و حه گرايش دارد ،ه رگرف

قرار راده اات ،لكه ه وااگطۀ اراده اي كگه در او هفتگه

كفر و مرل يز تمميل دارد؛ اا نم نر وح

م ودته يست

اات ن توا ر م خله نفمهيم ،افكگمر و افاگم  ،نوجگودي

كه هر چه را ر رن تحميگل كننگر ،پگايرد .فطگرت ا سگمن

تمريخ امز مدر؛ ه بمرت ديگر ا سمن نوجودي حمكم گر

نتمميل ه حه اات ،و گرايش ه مرل تحت تأثير درايط

درايط و ظروف اات؛ اا اين ا سمن اات كه نحيط خود

ر او مرض ن دود (.)32

را تليير ن دهر و اين تليير ريشگه در مگه اراد او دارد

خراو ر ه ننظور رن كه ا سمن گم اراد خگويش نسگير

()29؛ ه تابيري ا سمن م ااتفمده از قگو خالقگه ،ا تكگمر و

كمم را ر كنر و گوهر مب فطرتش را گه اگالنت گه

اراده اي كه خراو ر ه او داده اات ن توا ر زنگمن خگود

اگگرننز نقصگگود راگگم ر ،او را در دار د يگگم در ناگگرض

را سمزد ،ر خالف حيوان كه امخته در زنمن و نحكگو

رزنو همي نختلف قرار ن دهر .ه تابيگر ريگۀ  2از اگور
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رن اات .اگر نم ر رن ود كه ا سگمن ذاتگمً نقهگور ربياگت

نكبوت« ،ريم نرد گممن كرد ر همين كگه گوينگر ايمگمن

مدر ،خراو ر هيز گمه او را نكلف سگمخته و تكليگف را

رورديم ،ه حم خود رهم ن دگو ر و رزنگميش خواهنگر

زد او ه ودياه و انم ت م گاادت .ا سمن فرز ر ردگير

در؟!» .در گار همين رزنو همي نتارد اات كگه رخگ از

خلقت اات كه حمميت و ارپرات نستقيم رفرينش از او

ا سم هم راي فطرتشمن را پماخ ن دهنر و در رو نگرت

ردادگگته دگگره تگگم گگم ااگگتفمده از امگگت اراده ،ا تكگگمر و

مردمن خرادنمس مق ن نم نر؛ خراو ر  -در ريگۀ 083

ااتارادي كه ه او داده دره ااگت راه تكمنگل و ردگر را

اور ر

مران -ز من د ر هم را كگه خردننردگمن (او گوا

اپري ممير (.)28

ا بمب) ن

منر ،چنين يمن ن كنر « :پروردگمرا! همم م نم

ه اين ترتيب ،از ديرگمه ااال  ،امزنمن يز ،گه نگوان

صراي ننمدي تو را دنيريم كه ه ايممن د وت ن كرد كه

و همدي اجتمم  ،مير نحيط خود را

ه پروردگمر خود ايممن يمورير ،و نم ايممن رورديگم» .ايگن

ه گو هاي داتخوا تحو ت امزد كه نسير راي ردر و

در حم يست كه ره اي از ا سم هم تحت تأثير درايط ،خگرا

ا سمن در درون امزنمن و م مگل در فضگمي جمناگه

را فرانوا ن كننر و ار نمد و مگم نگ گاار گر؛ در

نممو ه اي ا سم
تام

چنين حم ت خراو ر ر هم را ه «خود فرانود » دچمر نگ

فراهم رير.


كنر« :و همچون كسم

سرشت فردي انسان (ماهیۀت طبیعۀت

بمدير كه خرا را فرانوا كرد گر

انسۀۀان) :خراو گگر ا سگگمن را نوجگگودي فطرتگگمً نوحگگر و

و خگگرا يگگز ر هگگم را گگه خگگود فرانودگگ گرفتگگمر كگگرد»

خرادنمس رفريره اات؛ ر اامس روايت از پيمنبر  -صل

(حشر .)08/اصو ً يكى از زرگترين گر ختيهم و نصگمئب

اهلل ليه و ا ه« -هر نو ودي ر اامس فطرتش ه د يم نگ

ا سمن خود فرانودى اات ،چرا كه ارزدهم و ااگتارادهم و

رير و اين فطرت ،نارفت ه اين نهم ااگت كگه خراو گر

يمقتهگگمذ ذاتگگى خگگود را كگگه خگگرا در او هفتگگه و از قيگگه

زوجل خم ه اوات» ( .)31ه تابيگر ريگه  31اگور رو :

نخلوقمت نمتمزا امخته ،ه دات فرانودى نىاگپرد ،و

«پس روي خود را نتوجه ريين خم ص پروردگمر كن؛ ايگن

اين نسموذ م فرانوا كگردن ا سگم يت خگويش ااگت ،و

فطرت اات كه خراو ر ا سم هم را ر رن رفريره اات»؛ گر

چنين ا سم ى تم ارحر يك حيوان در ره اقوط نىكنر ،و

اامس اين ريگه ،پروردگگمر در يگروي ادراكگ روح شگر

همتش چيزذ جز خواب و خور و دهوت خواهر گود! و
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رابطۀۀس سۀۀا مان (بۀۀا مطۀۀی ) :ا سگگمن

خرادنما را هفته اات ( .)30فطگرت كگه همگمن يگنش

مصطفی هادوی نژاد و همكاران

فرانودى رترين نصراق فسه و خگرو از رم گت خگرا

حكمفرنم دود تم گگرد ناصگيت گر دانگمن اگپير فطگرت
امزنم

اات (.)33
ه اين ترتيب ،ا سم هم فطرتگمً نوجگودات خرادگنمس و

در.

كمم پايري هستنر؛ ومن اينكه گرايش ه كفگر و مرگل



نشينر .چنين امزنم

صير و حقشنمس خواهگر

يز در اثر درايط ر ر هم مرض نگ دگود؛ گاا گم اراده و

انسان) :ا سمن نوجگودي ااگت اجتمگم

اختيمر خود خو يهم و ريهم را رقم ن ز نر.

ااتخرا ديگران ،نر يت را ه وجود نگ رورد؛ ا سگمن گه



معیار تشخیص تق ا باطل ( ماهیۀت

اجتمم تامو

از اين رو تن ن دهر كه ن

كگه گه واگيلۀ
ينر ه تنهمي

ت ی ت و واقعیت) :از ريۀ  9اور دمس كه ن فرنميگر:

و در تيمۀ كمر و كودش خود ،رون ااگتفمده از نسگم

«اپس فمور و تقوا (در و خيگرا) را گه او ا هگم كگرده

ديگران ،م توا ر واز ز رگ خود را تأنين ممير .اگگر

اات» ،ااتنبمط ن دود كه خراو ر گه فگس ا سگمن كگمر

چه اجتمم تامو  ،در نيمن افراد وگرورتمً گه وجگود نگ

خوب و ر را ا هم فطري موده اات و اين چنگين ااگت

رير ،ظر ه اين كه ا سمن از روي مچمري ه ايگن اجتمگم

كه ا سمن راي تميز دادن درات از مدرات ،حه از مرل

تامو

و اره از ماره يگمز گه نالگم گرارد و هتگرين نالگم او

داده ،پيواگگته از تگگه د در فكگگر پگگمره كگگردن ايگگن نگگر ،و

وجران اوات ،كه قررن در ريه دو اور قيمنت از رن گه

دواترار گم گسيختگ اات؛ از همين جمات كه ا سگمن

« فس نالنتگر» يمد ن كنگر؛ وجگران ا سگمن ا گزار رصگر

حس ن كنر رون قم و

حكمفرنم كگه حقگوق افگراد را

كردن حقميه و كشف مدراتيهمات .از ر مگم كگه وجگران

تأنين ممير ،ز رگ او و قمي جمناه و حيگمت گو شگر

شر م فطرت او گره خورده اات ،اا ثبگمت دارد ،و ايگن

انكمن پاير يست.

كه در نختصمت زنم

و نكم

ه رور كل در نيمن شر اگه روا اجتمگم

يشگتر

نختلگف ،نتفگموت مدگر؛

بوده و يست؛ روا ااگتبراد ،كگه نقگررات نگرد را گه

نم راين در تممن دگرايط گه واگيلۀ گراي وجگران ،كگه

دات اراد گزاف ن دهر و هرچه د خواه او گوده مدگر

پژواك فطرت اات ،ن توان ه حقميه پ

ه نرد تحميل ن كنگر؛ روا حكونگت اجتمگم  ،كگه

رد (.)28

حم اگر ا سمن فطرتش را ر وده مود ،ديگر راي وجگران

ادار انور نرد ه دات قم ون گاارده ن دود و يك فرد

را ه گوا د خواهر دنير و در تيمگه حقيقگت گر او

يم هيأت نسئو نمري ن دو ر؛ و گمخخره روا دينگ

ه حقيقگت را

كه اراد تشريا خراي جهمن در نرد ه دات همۀ نرد

نشتبه ن دود؛ نم راين قررن درط داتيم

كه ايممن رورده اير! اگگر از خگرا

حكونت كرده و اصل توحير و اخگالق فموگله و گرا ت

تقوا ن دا ر« :اي كسم

پرهيزير ،راي دمم وايلهاي جهت جگرا اگمختن حگه از

اجتمم

مميگر .دو روا او و دو  ،تنهگم

مرل قرار ن دهر» (ا فم .)28/

نراقب افام نرد وده و كمري م ا تقمد و اخالق رار گر

تقوا نمدر همۀ ارزدهمات كه وظيفۀ صيم ت از صگفم و

و ه نقتضمي ر هم ا سمن در نموراي نواد قگم و  ،يانگ در

پمك فطرت را ر هره دارد؛ نتق كس اات كه م ايممن
و مل صم ح راي خود نلكه اي فسم

را تضمين ن

ا تقمد و اخالق ،رزاد اات ،زيرا نموراي قگوا ين اجتمگم
ومنن اجرا رارد؛ تنهم رود كه ن توا ر صفمت درو گ

فراهم ن اگمزد

تگگم او را از راگگيبهمي درو گگ (هگگواي فگگس) و يرو گگ

ا سمن و ا تقمد را ومم ت موده و اصالح كنر ،روا دين

(ديطمن) نصون دارد ()34؛ نم راين و شر ،ه تنهگمي و

اات كه ه هر اه جهت ا تقمد ،اخالق و ا مم رايرگ

يم در قم ب اجتمم يم گگروه ،نگمدا كگه وجگرا

يگرار و

وميري رودن ه ور تقوا دادته مدر ،قررت داتيم

ن كنر؛ پس مچمر ،داتگمه رفرينش دين حه و اگزاواري

گه
33
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ثبمت شمن ن دهر حقيقت يك نفهو سب نتلير يست

و را ت اجتمم

كه ه د بم رن ن ريگر تگن در
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اينهم همه منگل اصگلى فسگه و فمگور ،لكگه ايگن خگود

حقميه را خواهر دادت؛ اا ميگر در اگمزنمن نلكگۀ تقگوا

پيشفرضها و ارزشهای فرهنگ سازمانی اسالمی

را مير راي ا سم يت تايين كرده و ه م م ا سگم

خمص از رريه ررا و تأنل در ر هم ،دگمو رن قم و هگم

وحگ

سبت ه جوانن كنو

دين حه ،دينگ ااگت كگه قميگر ،اخگالق ،قگوا ين و

اختيمر و رزادي ا سم همات و ا م اگر در نگورد هگر يگك از

نقررات رن از ررف خراو ر مز دره مدر ،چرا كه تنهگم

انور يمد دره ،تردير دود ،برت رنوزي نيسر خواهر ود

خراو ر اات كه حه اات و هر چيگزي كگه گه خراو گر

(.)37
در كنمر ايگن نممو گه از ريگمت ،رخگ ريگمت رينگر

ننتسب مدر ،حه اات .قررن كريم م بمرتهمي گو مگون،
ر اين نهم تأكير فرنوده اات؛ گمه م سبت دادن دين گه

اخروي و ز رگ پس از شگئۀ د يگم را گه او يگمدرور نگ

خراو ر ،ه تنظيم و تروين ا ه رن ادمره كرده ( صگر،)2/

دو ر؛ نم نر ريه  09اور حشر ...« :و هر كس مير نگگرد

و گمه دين را نِلك و نُلك خراو ر و قلمگرو فگوذ او نگ

تم راي فردايش چه چيز از پيش فراتمده اات».

خوا ر ( قره ،)083/و در نورد حه ودن ديگن ا هگ  -در

در هميت ،نيمن اين دو داته از ريمت ،رخ ريمت گه

ريگۀ  33اگور تو گه -نگ فرنميگر« :او كسگ ااگت كگگه

ز رگ ا سمن ظم خشيره و او را در نسير برت رنوزي

راو ش را م هرايت و ريين حه فراتمد» (.)36

از گادته و داتيم

تنهم دين كه زد خراو گر گه راگميت دگنمخته دگره

ن رام نر؛ تممن ريمت كه ه و

اات ،ااال  ،ه نانمي تسليم و ا قيمد در را ر حه ااگت؛
ه تابير ريۀ  08اور ر

ه رينره اي رودن و اامدتمنر يگمري

اجراي

مران «دين در زد خگرا ااگال

حموي داگتورا امل

راي ز رگ ا سمن نسلممن هسگتنر ،از ايگن اگنخ

ريمت هستنر؛ در رخ روايمت يز ه ااتفمده از فرصتهمي

اات»؛ اين تسليم هم فردي اات و هگم جماگ ؛ گه ايگن

ز رگ توصيه دره اات؛ ه نگوان مو گه ،در روايتگ از

نانم كه همۀ ا سم هم مير در نسير رم ت و نرگ خراو ر

انم

ل  -ليه ا سال  -رنره ااگت« :فرصگتهمي خيگر را

حركت كننر « :گو دمم را تنهم ه يك چيز ا ررز ن دهگم

غنيمت دمرير كه همچون ا ر ن گار ر» (.)39
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در نممو  ،فرهن

و رن اين كه دو فر دو فر يم يك فر يك فر گراي خگرا

ااالن

گه ا سگمن نگ رنگوزد از

قيم كنير» (ابأ)46/؛ نم راين اصم ت ه م فرد اات گه گم

گادته پنر گيگرد ،د را غنيمگت دگمرد و رينگر ا گري و

جمن ،لكه م خراو ر يكتم و دين حه اوات و همه ميگر

اامدتمنر خود را م ااتفمده از فرصتهم امزد؛ اين گمه پويم

در را ر او ار تسليم فرود رور ر .اين گو ه اات كگه اگگر

ميگه

ردتۀ پيو ر دهنر ا سم هم ،دين حقيق

و دقيه ،گمه نحرود ه «زنمن» را تبريل ه توجه

مدر ،هرگز گسسته

ه «زنم ه» ن كنر؛ اا در قم ب اوگنر ه نظگمهر گگردا

خواهر در ،چرا كه « ...ر چه گزد خرااگت گمق ااگت»

ايم  ،از قبيل فمر (فمر ،)0/صبح (نگرثر ،34/تكگوير،)09/

( حل)86/؛ اا اگر نشمركت رخ ن دهر ميگر ننطبگه گم

دب (نرثر ،33/تكوير ،07/ا شقمق ،07/فمر ،4/دمس،04/

اين نايمر مدر؛ و اگر هم رقم ت ا مم ن دگود ميگر گر

يل ،)0/روز (دمس ،3/يل )2/و صگر ( صگر )0/گر رن

همين اامس صورت پايرد.

نهر تأكير ن ز ر .چه اينكه زنم ه در حگم گگار ااگت و



هره مستن از فرصتهم ،خسران و فقگران قگر مگر را در

ماهیت مۀان :در قگررن ريگمت فراوا گ

مزار مپميرار د يم راي ا سمن ه د بم خواهر رورد.

وجود دارد كه در قم بهمي گو مگون توصيه ه گگمه ا سگمن



ه گادته دارد و هرف اصل ر هم پنر گگرفتن از تگمريخ و

تجان

يا تنو  :ن توان ايگن نقو گه را

ارگادت پيشينيمن اات .اين ريمت م پگن تابيگر بگرت،

در دو خش نورد ررا قرار داد:

كم  ،نثالت ،نو ظه و ريه نطرح دره ا ر  -نم نگر ريگمت

ا ف) سب ،ژاد و جنسگيت :گر ااگمس ريگۀ  03اگور

مگران 94 ،سگمء 39 ،نمئگره037 ،

حمرات ،ا سگم هم از يگك زو رفريگره دگره ا گر ،انگم در

ا راف 021،هود 6 ،ر ر 25 ،و  26مز گمت و  02نزنگل.

خلقت م يكريگر تفموتهمي دار ر« :اي نرد ! نم دگمم را از

پنر رنوختن ه نانگمي دگنمخت قگوا ين حگمكم گر نگوارد

يك نرد و زن رفريريم و دمم را تيره هگم و قبيلگههگم قگرار

 66اور قره 03 ،ر

011

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 21:53 IRDT on Wednesday June 20th 2018

 Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 18th Year / 2011-12 / No.47-2

كنر (.)35

و رينره ،و ننمفگمت رادگتن رن گم

مصطفی هادوی نژاد و همكاران

نامنالت و انثم ر همات .ر چگه در ااگال حگمئز اهميگت

ظرافت و طمفت جسمم

و يگز رجسگتگ در زيبگمي و

اات و نووو يت دارد ،تقواات؛ ايگن رگور يسگت كگه

جگگاا يت رخوردار گگر؛ از اگگوي ديگگگر قگگش ر هگگم در

گروه خمص از ا سم هم ،ه وااطۀ سب ،ژاد و جنسگيت

ار ودت اخالق و تر يت

شر نحوري اات؛ از ايگن رو

ر ديگران رتري دادته مدنر؛ اا در ادانۀ همين ريگه نگ

مير جميگمه دلل ز من در امزنمن نتنماب گم ويژگيهگمي

خگوا يم ...« :گرانيتگرين دگمم گزد خراو گر ،گم تقگگواترين

ر من مدر؛ ه نوان نثم  ،دللهمي كگه در نحگيط تشگن ،

دممات» (.)38

خشگگو ت و نخگگتلط گگم نگگردان قگگرار دار گگر ،گگم اگگالنت

ا بته در را طه م نقو ۀ جنسيت ،م نميت ه تفموتهگمي

دخصيت ز من در تامرض اات؛ م توجه گه او گويت كگه

جسم و روا

نوجود ين زن و نگرد ،كتگۀ ظريفگ در

ااال راي دو دلل تكوين همسري و نمدري راي ز گمن

ااالن

ه نوان پيشگفرض وجگود دارد كگه ميگر

قمئل اات  -ر خالف نردان كگه دگلل اجتمگم

ايشگمن

ران توجه مود :ااال گراي زن و نگرد در همگۀ نگوارد،

دلل او شمن نحسوب نگ دگود -دگلل اجتمگم

ز گمن

حقوق ،وظميف و نممزات نشم ه قرار راده اات؛ زنۀ

دلل او ر همات (.)40

فرهن

زن و نگرد ،گر چنگين

را ت و حقوق فطري و ا سم

مدول  . 1پیشفرضهاي فرهنگ سا مانی اسالمی
نمهيت فال ا سمن

جبر و اختيمر سب

ا سمن 3/و 31

را طۀ امزنمن ( م نحيط)

امزنمن ن توا ر ر نحيط خود فمئه رير.

ر ر00/

ا سمن ر اامس فطرت ،نتمميل ه حگه و خگرا دگنمس نتو گر نگ دگود (ا سگمن
اردت فردي ا سمن

خرادنمس) ،انم در گار زنمن در نارض رزنو همي نختلف قرار نگ گيگرد و چگه
سم ه مرل گرود.

نايمر تشخيص حه از مرل
اردت اجتمم
نمهيت زنمن

ا سمن

نكبوت2/
دگگگگگگگگگمس9/؛

وجران يرار ا سمن ،قو تميز حه از مرل

قيمنت2/

جماگراي و فردگراي  ،نشمركت و رقم ت همه در رو خراگراي
توجه ه زنم ه ه جمي گمه نحرود ه زنم

رو 31/؛

خمص

ابأ46/
صر0/

تقواپيشگ نالك اات ه سب ،ژاد و جنسيت؛ هرچنر مير ه نقتضمي تفموتهمي
جسم و روا
تمم س يم تنو

دو جنس زن و نرد ،نرا مت تفموت در حقوق ايشگمن در اگمزنمن

را يز مود .ااتفمده از يروي ا سم

غيرنسگلممن در اگمزنمن ،نگمدا كگه نوجگب

ايطر ر هم ر ار ودت امزنمن و نؤننمن شود ،جميز اات ،انگم در رخگ نگوارد

حمگگگگگرات03/؛
سمء040/

نمكن اات دور از احتيمط مدر.

ب) دين :ه ااگتنمد ريگۀ  040اگور سگمء ( ...و خراو گر

تمگگم جهگگمت ايماگگى ،ظگگمنى ،اقتصگگمدذ و فرهنگگگى از

راده اات) ،هگر رگرح،

ااتقال كمنل رخوردار مدگنر ( .)42گه همگين د يگل در

هرگز كمفران را ر نؤننمن تسلط

فرهن

هر منه ،رفت و رنر و قراردادذ كگه راه فگوذ كفگمر گر
نسلمم من را مز كنر حرا ااگت؛ پگس نسگلمم من ميگر در

امزنم

ااالن  ،اصل ر ااتفمده از يروي ا سم

نسلممن نتصف ه ارزدهمي ااگالن ااگت؛ اگگر راگم ت
010
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ديرگمه ااالن

دمهر نثم
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هتر يكريگر جهگت ا مگم انگور اجتمگم  ،نواصگالت و

حسمايت درير روح و روا گ  ،فزو گ قگررت تخيگل،
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داديم تم يكريگر را شنماير»؛ هرف از اين تنو  ،دگنمخت

تشم ه اات ( .)41اصو ً ز من از ويژگيهمي قوت مرف ،

پيشفرضها و ارزشهای فرهنگ سازمانی اسالمی

ارال مت اات ،ربه اصل كه يمن در ،ااتفمده از يگروي

دكل ن دهنر؛ پيشگتر يگمن دگر كگه ارزدگهم بمرتنگر از

ه د يگل حسماگيت

هفتگه در درون

ا سم

غير نسلممن در چنين امزنم

فام يت فرهنگ دور از احتيمط ااگت؛ انگم در اگمزنم همي

فرهن

كه رام تشمن غير نوارد يمد دره اات  -نثالً اقتصگمدي يگم

مدنر؛ ر چه در فرهن

هرادگت ااگت -تنهگگم در صگورت نگ تگوان از يگگروي

ايممد ن كنر ،تحقه نلكگۀ تقوااگت؛ گه بگمرت ديگگر،

غيرنسلممن ااتفمده كرد كه تخصص ويژه اي دادته

ااگالن  ،تقوااگت ()38؛ تقگوا

ا سم

كه ه افراد ا قم ن كننر مير نراقب چه چيزهگمي
ااالن چنين وقميگه و نراقبتگ را

م ترين ارزا در فرهن

و وگگمن ر ميگگت حگگرود ااگگال در چگگمرچوب اگگمزنمن،

خط نرزي ين پيشفروهم و نممو ۀ ارزدگهم و رخماگته

يز مدگنر؛ وگمن اينكگه ميگر

از ر همات؛ ن توا يم ايگن ارزدگهم را در پرتگو ارتبمرگمت

احتيگگمط مگگود و از دادن اگگمتهمي حسگگمس و كليگگري،

كموا كنگيم؛ ارتبمرگمت وجگودي

نتصف ه ارزدهمي ا سم

وجودي ا سمن امزنم
ا سمن امزنم

همچون نريريت ،ه ايشمن احتراز كرد.

او
ارزش هگگا و هنجارهگگاي فرهنگگ

سگگازيااس

ا نر و رهبري امزنمن ،ارتبگمط گم نؤننگمن (ا ضگمي

امزنمن در اگطح فگردي ،و اگمزنم همي ايمگم

در اگطح

امزنم ) ،ديمرين (ديمرين ا س و جن در اطح فردي ،و

اس يس
فرهن

بمرتنر از :ارتبمط م غيب ،ارتبمط گم بگ ،

امزنم

نمهيت ا سم

امزنم همي مري از ارزدهمي ا سم

دارد ،يان نممو ه اي از

در اگطح اگمزنم )،

فس ،ربيات و امتهمي نمدي.

ا سم هم م ارتبمرمت وجودي ناين ،در چمرچوب امزنمن م

غيب

غيب
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غیب

ب  ،او

ا نر و رهبري

سا مان

ربيات و امتهمي

نؤننمن

غیب ا سمن
غیب امزنم

اه

ديمرين

فس

غيب

غيب
غيب
شکل  . 1ارتباطات ومودي انسان سا مانی
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امزنمن ا مم انور فرهنگ  ،ايماگ  ،ظگمن  ،ا تظگمن يگم

يكريگر تامنل رقرار نگ اگمز ر و فرهنگ
اصو  ،ررنم هم و ااگتم راردهمي اجتمگم

اگمزنم

را

مصطفی هادوی نژاد و همكاران



دگگميمن ذكگگر ااگگت ،از ر مگگم كگگه هنممرهگگمي فرهنگ

نقم « براهلل» اات ،كمگم اينكگه گه تابيگر ريگۀ  56اگور

در اينمم هنممرهم در د ارزدهم نلحو دادته دره ا ر.

ذاريگگمت ،فلسگگفۀ خلقگگت جگگن و ا گگس بوديگگت ااگگت؛
بوديت ا سمن در « مل صگم ح» او نتملگ نگ دگود؛ و

ارزش هاي يرتبط بگا ارتبگاو ودگو ي ااسگان

ا مم دود ،زيرا هممن گو ه كه گه نگوان يگك پيشگفرض

سازيااس با غيب


ايمان به غیب :غيب چيزي اات كگه گم

يمن در ،ا سمن نمهيتمً خراگرااگت و ايگن خگراگراي  ،در

هيز يك از حواس مدي يم نسلح قم ل درك بمدگر (،)34

«تبايت از داتورهمي خگرا در قم گب ديگن» و «ر ميگت و

نراد از ايممن ه غيب ايممن ه خراو ر و صفمت او ،بوت،

اجراي احكم ا ه و توجه ه حرود ر هم» ظهور ن يم گر؛

فرجگگه ،رجاگگت،

نم راين ر چه زنۀ بوديت اات ايممن گه غيگب ااگت،

راتمخيز ،حسم كش قيمنت ،هشت و جهگنم ااگت (.)43

و

مگل صگم ح،

افرادي كه ه نموراء حس ناتقر ر ،نگرز نگمده را دگكمفته،

«اخالص» و «نممهرت در راه پروردگمر» ااگت؛ اخگالص

دير وايا يمفتگه و روح خگويش را گم جهگمن زرگتگري

رن اات كه بر ملش را راي خرا  -و گه د يگم -ا مگم

ارتبمط ن دهنر ()44؛ در چنگين حگم ت ا سگمن اگمزنم

دهر ()49؛ چه در غير اين صورت ،رن مل لو نحسوب

نحرود و نمدي ،ه منحروديت ا تقمد قلب يمفته اات كگه

ن دود و مير كودير از رن دوري گزير ( .)48ننظگور از

وراي درك نمدي نحرود اوات .ا بته يگمن يگك كتگه در

نممهرت ،تحمگل اگختيهم و نشگقمت مگل ااگت (.)51

اينمم وروري اات ،و رن اينكگه نقصگود نگم از ايمگمن در

اتصمف رين ارزدهم ،گم « شگه و توكگل گه خگرا»« ،يگمد

-كه رافگن كفگر ااگت -يسگت،

خرا»« ،خشيت در نقم ل او» و يز «ااگتام ت از او» نيسگر

قيگگم حضگگرت نهگگري مگگل اهلل تاگگم

اينمم ،صرف ايممن سم

خواهر در.

را در ظر داريم كه در گمور ا سگمن اگمزنم



شسته اات (ايممن قلب و پم وده از هرگو ه تردير).

يۀۀادروري امۀۀدادهاي غیبۀۀی :از جملگگه

ارالسلۀ انور غيب خراات؛ يانگ همگمن حقيقتگ كگه

امتهمي كه خراو ر ه نؤننمن نميت كرده ااگت ،يگمري

خم ه ،نبرأ و او همۀ اديمء اات؛ مزگشت همۀ اديمء گه

رام رن ه ر هم در نواقگف گو گمگون از رريگه انگرادهمي

اوي اوات؛ منتنمه و منحرود اات ،هگيز نحگروديت

ااگال  ،يگمدروري

غيب اات؛ يكگ از ارزدگهمي فرهنگ

مگ پگايرد ()45؛ در

همين امت اات؛ اين خود ر ايممن نؤننين نگ افزايگر،

رارد؛

زيرا خراو ر را پشتيبمن خود احسمس ن كننگر .كمكهگمي

از رآ گردن ا سمن ه ا سمن زديكتر اات؛ گم او در داد و

ه صورت فراهم درن درايط نوفقيت ااگت،

زنم  ،نكم  ،غير زنم

و نكگم

فم ليت و فوذ نشيت و اراده اا رقيب و نامرو

غيب گمه

اتر اات و خشنودي نتقم ل دارد؛ او را گه خگود جگاب

و گمه

ن كنر؛ نميۀ ررانش د اوات و شر م او ا گس و ا فگت

ينيهم (.)50


دارد ()46؛ نثل ،نم نر و دگريك گرارد؛ ذاتگش نلگمير گم

ه صورت ا همنگمت ،هگرايتهم ،رودگنيهم و رودگن
دين پروري :تمگم اهتمگم

بگر نگؤنن،

صفمت و يز صفت از او نلمير م صفت ديگگر يسگت؛ در

نتوجه ا تالي توحير و ه بمرت «ديگن پگروري» ااگت.

ين سمرت و وحرت ،همۀ كمم ت را ه حو سمرت و

دين پروري بمرتست از قيگم گراي خگرا جهگت اقمنگه و

وحرت دارد؛ او هممن ررنمن شر اات كگه ميگر پراگتش

صرت دين -كه در قررن كريم از رن ه اقمنگۀ مگمز تابيگر

دود ،زيرا يمقت پراتش را دارد ()47؛ نگم راين فرهنگ

ن دود ( -)34و يز تاظيم دامئر ا ه .

امزنم

ارزدهمي يمد دره فراگير و كالن نحسوب ن دگو ر،

ااالن «خرانحور» اات و همۀ انور مير م م ،

زيرا اگر چه م ارتبمط وجودي ا سمن امزنم

يمد و راي او رغمز دود ،ا مم گردد و پميمن پايرد.
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امزنم

ااالن نأخوذ از تمويزهمي دمر نقرس اات،

عبوديت :در فرهن

ااالن نقم ا سگمن

پيشفرضها و ارزشهای فرهنگ سازمانی اسالمی

ارتبمط هستنر ،همچون اميه م

ن توان ارزدهمي نگرتبط گم ارتبگمط وجگودي ا سگمن

ر فراز ارزدگهمي ديگگر

يز گسترده ا ر.

يمدروري انرادهمي غيب
ايممن ه غيب
دين پروري

بوديت:
عمل صالح ،خالص و مجاهدت گونه با عشق و توكل
به خدا ،ياد و خشیت او و استعانت ا ذات م دسش

شکل  . 3مدل ار شهاي مرتب با ارتباط ومودي انسان سا مانی با غیب
مدول  . 2ار شهاي مرتب با ارتباط ومودي انسان سا مانی با غیب

اوره /ريه

نتن

قره3/

پرهيزكمران كسم

قره077/

 ...يكوكمر كس اات كه ه خرا و روز راتمخيز و فردتگمن  ...ايممن رورده اات.
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سمء036/

اي كسم

هستنر كه ه غيب ايممن ن رور ر.

كه ايممن رورده اير! ه خرا و پيمنبرا و كتم

كه ر او مز كرده و كتب كه پيش از اين فراگتمده

اات ايممن يمورير.

ور62/؛ حمرات03/؛ نحمّر2/؛ صف.00/

ايممن ه غيب
ا راهيم6/
احزاب8/

و ه خمرر يمور هنگمنى را كه نواى ه قونش گفت :امت خرا را ر خود ه يمد دادته مدگير ،زنگم ى كگه
دمم را از چنگم ر فر ون رهميى خشير.
اذ كسم ى كه ايممن روردهاير! امت خرا را ر خود ه يمد رورير در رن هنگم كه شكرهميى ظيم گه اگرا
دمم رنر ر ،و ى نم مد و روفمن اختى ر ر من فراتمديم و شكريم ى كه ر هم را مىديرير.

يمدروري انرادهمي غيب
اوره /ريه

نتن

قره20/

اي نرد ! پروردگمر خود را پراتش كنير  ...تم پرهيزگمر دوير.

حمر4/

تنهم تو را ن پراتيم.

بوديت پروردگمر
قره62/
ينه7 /

كسم

كه ايممن روردها ر  ...هرگمه ه خرا و روز جزا ايممن رور ر و مل صم ح ا مم دهنر ،پمدادشگمن گزد

پروردگمردمن نسلم اات.
كسم ى كه ايممن رورد ر و ا مم صم ح ا مم داد ر ،هترين نخلوقمت خراينر.
019
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امزنم

م غيب را ه صورت نر زير ترايم كرد:

مصطفی هادوی نژاد و همكاران

قره/نمئره68/؛ حل31/؛ ر ر28/؛ داراء227/؛ نكبوت8/؛ رو  05/و 45؛ قممن9/؛ امره08/؛ فمرر7/؛ فصلت9/؛ دگوري22 /

مل صم ح
قره078/

اي كسم

كه ايممن رورده اير! روزه ر دمم ودته دره  ...تم پرهيزگمر دوير.

قره 230 ،213 ،086 ،091/و 233؛ نمئره 84 ،81 ،6 /و 85؛ نحمّر32/؛ احزاب36/؛ حمرات.0/

تبايت از داتورهمي خرا در قم ب دين ،ر ميت و اجراي احكم ا ه و توجه ه حرود ا ه
كه دين خود را راي او خم ص گردا ير.

ا راف28/

 ...و او را خوا ير در حم

غمفر04/

تنهم خرا را خوا ير و دين خود را راي او خم ص كنير.

غمفر65/؛ ينه5/

اخالص مل
ر

اي كسم

كه ايممن رورده اير! ااتقمنت كنير.

نمئره35/

اي كسم

كه ايممن رورده اير! از خرا پرهيزير و  ...و در راه او جهمد كنير.

صف00/

 ...و م انوا و جم هميتمن در راه خرا جهمد كنير ....

مران211/

قره053/؛ قره209/؛ نمئره54/؛ حمرات05/؛ تو ه 21/و 99؛ ا فم  74 ،72/و 75؛ ا راف.029/

نممهرت در راه خرا و تحمل اختيهم و صبر و ااتقمنت در را ر نشكالت
حمر4/

تنهم تو را ن پراتيم و تنهم از تو يمري ن جوييم.

ااتام ت از خرا
تو ه03/
ر
مران075/
ا بيمء48/

 ...خراو ر ازاوارتر اات كه از او تراير ،اگر نؤنن هستير.
 ...و از نن تراير اگر ايممن دارير.
همم من كه از پروردگمردمن در همن ن ترانر ،و از قيمنت يم دار ر.

خشيت ا ه
قره065/
نمئره54/

 ...انم ر هم كه ايممن دار ر ،شقشمن ه خرا دريرتر اات.
اي كسم

كه ايممن رورده اير! هر كس از دمم از ريين خود مزگردد ،خراو ر جمايت را ن رورد كه ر هگم را

دوات دارد و ر هم يز او را دوات دار ر.

شه ه خرا
اوره /ريه
ر

مگگگگگران

061/
يواف67/

نتن
 ...تنهم ر خرا مير توكل كننر.
 ...و همۀ نتوكالن مير ر او توكل كننر.
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و 26؛ جمثيه31 /؛ نحمر02 /؛ ا شقمق25/؛ تين6/؛ صر.3/

پيشفرضها و ارزشهای فرهنگ سازمانی اسالمی

مران058/؛ ا راهيم02/؛ زنر39/؛ سگمء90/؛ ا فگم 60/؛ هگود023/؛ فرقگمن59/؛ دگاراء207/؛ احگزاب 3/و 49؛ ا گراف95/؛

ر

توكل ر خرا
داراء227/

نگر كسم

احزاب40/

اي كسم

كه ايممن رورده و كمرهمي دميسته ا مم ن دهنر و خرا را سيمر يمد ن كننر.
كه ايممن رورده اير! خرا را سيمر يمد كنير.

ص 31/و 44؛ حرير06/

يمد خرا
پرهيزگمران كسم

قره3/

اي كسم

نحمّر7/

هستنر كه  ...ممز را ه پم ن دار ر...

كه ايممن رورده اير! اگر ريين خرا را يمري كنير ،دمم را يمري ن كنر و گمنهميتمن را ااگتوار نگ -

دارد.

صف04/

اي كسم

كه ايممن رورده اير! يموران خرا مدير.

نمئره9/

اي كسم

كه ايممن رورده اير! همواره راي خرا قيم كنير.

قممن 4/و 5

همم من كه ممز را ر پم ن دار ر ...و ر م نر راتگمران.

ح 32/

 ...و هر كس دامئر ا ه را زرآ دارد ،اين كمر شم ۀ تقواي د همات.

ينه5/؛ ا فم 3/؛ تو ه70/؛ مل3/؛ ا راهيم30/؛ صف04/؛ نمئره 2/و 9؛ ابأ46

دين پروري
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ارزشگگهاي يگگرتبط بگگا ارتبگگاو ودگگو ي ااسگگان

از جمله ارزدهمي كه در اين حوزه نطرح نگ دگود،

سازيااس با ابسّ ،اولس االير ،و رهبري سازيان


تبايت از كتمب خراات ،زيرا تبايت از كال خرا نگرادف
تبايت از پيمنبر خراات؛ چه اينكگه «و (پيگمنبر) هرگگز از

پیروي ا پیامبران (و كتابهاي رسمانی)

روي هواي فس اخن م گوير؛ ر چه ن گويگر چيگزي

و اولی االمر ،عدم ت دم بۀر رنهۀا و تبعیۀت ا رهبۀري

جز وح كه ر و مز دره يست» ( مم 3/و. )4

سا مان در چارچوب تدود شر :


پس از خمتم ا بيمء مير از او

تبايت از پيمنبر ين تبايت از خرااگت،

كه همم م بمرتنر از ائمۀ ناصونين ليهم ا سال ( .)53در

اا در قررن كريم اين دو بمرت قرين هگم رنگره ا گر؛ در
حل نشكالت مير پيمنبر حمكم مدر و هر فرد م ايمم
در هر حوز اجتمم

حم حمور كه رخرين انم ناصو در پرد غيبت ه ار

-

ن

يم فردي -مير بينر خرا يگم راگو

ر گر ،يكگ از ارزدگهم« ،ا تظگمر فگر » ااگت؛ ا تظگمر

ويژگ ا سمن انيروار اات؛ نرد نؤنن ه نميگمت ا هگ ،

چه ظري دار ر و چه حكم صگمدركرده ا گر؛ اگر از رن
اگر حكم

ا نر او تبايگت مگود،

هرگز و در هيز درايط انيگر خگويش را از داگت مگ

بود ه قل يم قالء جهت نشگورت نراجاگه

دهنگگر و تسگگليم يگگأس ،گگم انيگگري و يهگگوده گگگوي

كنر تم بينر چطور ن توان نشكل را حگل كگرد؛ نگم راين

م دو ر؛ نضمفمً ر اينكه ا سمن ننتظر ،ن كودر خود را

قگگر او در كيفيگگت تبايگگت و ارم گگت از پيگگمنبر ،قبگگو

ه زيور يكيهم يمراير ،زيرا نهري نو ود  -ليگه ا سگال -

حكميت پيمنبر اات؛ قر دو  ،قبو حكگم پيگمنبر گرون

نظهر پيروزي اهل ايممن اات ،و اهيم ودن يك فگرد در

د تنگ اات؛ و قر اگو  ،اجگراي حكگم گرون چگون و

اين اامدت ،نوقوف ه اين اات كه رن فرد در گروه اهل

چراات (.)52

حه مدر (.)54
019
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نلك28/؛ نمتحنه4/؛ يو س ،94/حل88/؛ دوري.36/

مصطفی هادوی نژاد و همكاران

كگگه رهبگري رن در چگگمرچوب

نرگمن خرا نقترا و ا گوي ا سم هم قرار گير ر.

نوازين در حركت ن كنر ،پيروي از او ا زانگ ااگت و
جمي د تنگ



رارد ،ا م اينكه در ا طبمق رن م حگرود دگر

يقين حمصل دود؛ چنمن كه انم

الهی (و ائمس معصومین):

ل  -ليگه ا سگال  -در



يمرذ خگرا و تاظگيم او گم يگمرذ كگردن

راو و م دا ستن نقم او صورت نىگيرد ،چه اين هگر

فرنم راري ر مم ننصوب مود ر ،فرنود ر« :ر مم كگه او گم

دو در يك جهت اات ،و راو چيزذ جز واگيلهاذ گه

حه اات ،اخنش را شنوير و از او ارم ت كنير» (.)55

اوذ خرا يست ()57؛ اين حمميت هم ه دات ااگت و

الگو قرار دادن پیامبران الهۀی (و ائمۀس

هم ه ز من .اگر پيمنبران ا هگ

معصومین) :ناصو قو ش و فالش و تقريرا حمگت و

هتگرين ا گگو گراي ا سگمن

نحسوب ن دو ر ،ز اات نقم رفين ر هم تكريم گردد

ااو اقترا و نتم ات اات؛ نتم ات و اقتراء ه راو خگرا

و هر گو ه

 -هم در قمئگر حقگه و اصگو ديگن و هگم در اخگالق و

احتران

ه امحت ايشگمن دگريراً از اگوي

امزنمن ااالن پماخ داده دود.

صفمت حميره و هم در افام و ا مم صگم حه -گر انگت
واجب و ز اات ( .)56حم كه فلسگفۀ خلقگت ا سگمن

مدول  . 3ار شهاي مرتب با ارتباط ومودي انسان سا مانی با نبیّ ،اولی االمر ،و رهبري سا مان

اوره /ريه

نتن
اي كسم

چيزي زا دادتير ،رن را ه خرا و پيمنبر مزگردا ير و از ر هم داوري طلبيگر ،اگگر گه خگرا و روز راگتمخيز
ايممن دارير.

حشر7/
احزاب36/
ور62/
سمء65/

 ...ر چه را راو خرا راذ دمم رورده گيرير و اجرا كنير ،و از ر چه هى كرده خوددارذ مميير ....
هيز نرد و زن م ايمم
خرا دادته مدنر.
نؤننمن واقا  ...هنگمن در كمر نهم
اجمزه ن گير ر ،راات

حمرات0/
ا راف057/

پس كسم

ه خرا و پيمنبرا ايممن روردها ر.

كه ايممن رورده اير! چيزي را ر خرا و راو ش نقر شمرير.
كه ه او ايممن رورد ر و  ...از وري كه م او مز دره پيروي مود ر ،ر من راتگمرا نر.

مران30/؛ فصّلت44/؛ احزاب56/؛ ا راف059/؛ ا فم  24 ،0،21/و 27؛ فتح09/؛ قره2/؛ ااراء92/؛ تلم ن.02/

پيروي از پيمنبران (و كتم همي رامم ) و او
احزاب20/

م او (پيمنبر) مدنر،

اجمز او جمي

مگ رو گر .كسگم

كگه از تگو

ه پروردگمرت اوگنر كه ر هم نؤنن خواهنر ود نگر اينكه در اختالفمت خود تو را ه داوري رلبنر.
اي كسم

نحمّر32/؛ ر

حه رارد هنگمن كه خرا و پيمنبرا انري را ز را نر ،اختيمري در را گر فرنگمن

ا نر ،و ر تقر ر ر هم

نسلممً راي دمم در ز رگ راو خرا ارنشه يكوي
دار ر و خرا را سيمر يمد

ود ،راي ر هم كه انير گه رحمگت خگرا و روز جگزا

ن كننر.

اوره /ريه

نتن

نمتحنه4/

راي دمم ارنشه خو

ص 31/و 44

(اليممن/ايوب) چه نر خو !

در ز رگ ا راهيم و كسم
019

كه م او ود ر وجود دادت.
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سمء58/

كه ايممن رورده اير! ارم ت كنير خرا را و ارم ت كنير پيگمنبر خگرا و او گو ا نگر را؛ و هرگگمه در
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همچنگين ،در اگمزنم

بوديت اات ،دميسته ترين وجگه رن ااگت كگه هتگرين

پيشفرضها و ارزشهای فرهنگ سازمانی اسالمی

ااراء3/

او ( وح) نر دكرگزاري ود.

ا گو قرار دادن پيمنبر ا ه
 ...تم دمم نرد ه خرا و راو ش ايممن يمورير و از او دفم كنير و او را زرآ دارير.

فتح8/
ا راف057/

 ...پس كسم

كه ه او ايممن رورد ر و حمميت و يمريش كرد ر  ...ر من راتگمرا نر.

حمميت ،صرت و تكريم نقم پيمنبران ا ه
ا بته اين اظهمر نحبت و ايثمر مير سبت ه پيشگگمنمن

ارزشگگهاي يگرتبط بگگا ارتبگگاو ودگگو ي ااسگگان
سازيااس با يؤينان

و پيشكسوتمن  -كه در رصۀ ايممن و لم اررنر ر -ويژه

نقصود نم از نؤننمن در اينمم ،ا ضگمي اگمزنمن در اگطح

و نضم ف مدر؛ كمم اينكه  -ر اامس دأن زو ريگۀ 00

هسگتنر .گر

اور نممد ه -حضرت راگو  -صگل اهلل ليگه و ر گه-

اامس ريۀ  01اور حمرات ،را طگۀ نؤننگمن گم يكگريگر

هنگم ورود ام قين از نسلمم من ،ه رخماتن ره اي انگر

نم نر را طۀ رادري اات؛ اا هممن گو ه كگه دو گرادر گم

مود ر تم ايشمن ه جمي ر هم نشيننر (.)61

فردي ،و امزنم همي ايمم

در اطح امزنم



يكريگر اتحمد دار ر ،پشتيبمن و خيرخواه يكريگر هسگتنر،

عدم ر ار برادر مۀؤمن ،تفۀظ ربۀرو و

ه يكريگر ا تمگمد دار گر و نحبگت و احسگمن خگود را از

دفا ا عِرض او :ااتبامد از اوء ظگن ،تمسگس ،غيبگت،

يكريگر دريغ م كننر ،نؤننمن يز مير چنين مدنر.

تمسخر ،رانه ،يبموي  ،ماگزا ،تهمگت ،اگخن چينگ و



موا راي رزار نؤننمن همگ در فرهن

تفظ وتدت ،پرهیز ا تفرقه و اصالح

امزنم

ااالن
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ااال از جمم ت نؤننمن م تام يري

ور ارزا نحسوب ن دو ر .ه تابير انم گمقر  -ليگه

همچون ير واحره ،گروه نتحر ،پشتيبمن و همكگمر ،و يگز

ا سال « -نسلممن كس اات كه نسلمم من ديگر از داگت

كه اجزايش ه هم نتصلنر و يكريگر را تقويت

و ز من او در انمن مدنر» ( .)60ه همين د يل اات كگه در

ن كننر ،يگمد دگره ااگت()59؛ نگم راين نهمتگرين ارزا

فرهنگ

ااگگالن  ،نگگؤنن ميگگر گفتگگمر رااگگت و

نترتب ر و را طۀ ا سمن م نؤننمن ديگر ،حفگ وحگرت

درات (قو ارير) در مره نؤننمن گوير (.)62

ذات البین :در فرهن
امختمم

اگگمزنم

و پرهيز از تفرقه اات ،زيگرا قگوا ديگگر ارزدگهم در ايگن

ه تنهم مير از اين وگر ارزدگهم دوري گزيگر ،كگه در

را طگه گران سگتگ دارد .گه تنهگم ا ضگمي اگگمزنمن  -و

صورت نواجهه م هر يك از ر هم ،گر ضگو اگمزنمن  -و

امزنم همي -داراي فرهن

امزنمن نؤنن -اات كه ه نرافاه از حريم رادر نگؤننش

ااالن  ،خود نوظف ه حفگ

وحرت و پرهيز از تفرقه ا گر ،لكگه در صگورت نشگمهر

رخيزد؛ يك از راهبردهم راي ايگن كگمر ،يگمفتن نحملگ

هرگو ه اختالف نيمن ديگر ا ضمء -يم امزنم همي ايمگم -

خير راي انر رادر نؤنن اات ،تگم در تيمگه گه هتگرين

مير ه نوان نصلح مد سبت ه رفن تامرض نبگمدرت

حم ت نمكن مر دود ()63؛ همچنين اگر از رريگه كم گم

ورز ر.

ارتبمر فردي فماه  -ه رگور غيگر نسگتقيم -گران انگر



ارال حمصل در ،ر تحقيه و تفحص پيرانگون رن تأكيگر

تواضع در برابر مؤمنان ،اظهار مطبۀت،

دره اات (حمرات.)6/

مهربانی و ايثار به ايشان و نیز توصیس ديگران بۀه انجۀام



رن :نؤننمن يكريگر را دوات نىدار ر ،رن اگمن كگه اگگر

تعاون :تاگمون و همكگمرذ ميگر هگم در

د وت ه يكيهم و هم در نبمرزه م ريهم ا مم گيرد (.)64

كسى از دور در ايشمن نگرد و رن درت تواون و ايثگمر و

د وت ه يكيهم در قم ب توصيه ه حه و صبر ا مگم نگ

دورذ از خودخواهيهم را بينر پنگرارد كگه هگر يگك غگال
ديگرذ اات (.)58
019
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نريم31/

( يس ) گفت :نن نر خرايم.

مصطفی هادوی نژاد و همكاران

ه ناروف و هى از ننكر» را دمنل نىدود ،و هم «تاليم

يست (.)69

مل صم ح» را .ريهى اات كسم ى كه يكريگر را ه حه

نصلحت امزنمن ااالن  ،م امزنم همي غير ااگالن كگه

افمرا نىكننر ،خود مير ررفگرار حگه و منگل گه رن

ار اتيز م ااال رار ر و ارزدهمي ا سم

را يز ر ميت

مدنر .ار از نسأ ۀ دنمخت و رگمهى ،هر كس در نسگير

ن كننر  -و فقط م كفردمن گه خگود ظلگم نگ كننگر-

مل در هر گم م نوا اى رو رو اات كه اگر ااتقمنت و

يگز

روا ط كسب و كمر رقرار ن دود؛ در چنين حگم ت

ز اات در قبم ايشمن گرا ت و وفگمداري گه هگر و

صبر رادته مدر هرگز مىتوا ر احقمق حه كنر ،و مل

پيممن ر ميت دود.

صم حى ا مم دهر و يم ايممن خگود را حفگ كنگر ()65؛



اينمماگگت كگگه نؤننگگمن نوظفنگگر يكگگريگر را گگه صگگبر و

فرو بردن خشم و درگذشتن ا مؤمنان:

ااتقمنت در راه حه يگز تشگويه كننگر .ايگن يگمدروري و

اين ارزا نوجب ن دود حريم رادري نؤننمن دكسته

توصيه ه حه و صبر ه قرري حمئز اهميت اات كگه در

شود و رأفگت و طوفگت در گوض خصگونت و كينگه

زنمن صرر ااال وقت دو فر از نؤننمن ه يكگريگر نگ

ورزي همدينه دود.


راير ر ،پيش از اينكه از هم جرا دگو ر گراي يكگريگر

دستگیري و گره گشايی ا كار مؤمنان:

اور صر را  -كه در رن ه ايممن ،مل صم ح و توصيۀ

نؤننين مير ااتمرار در فال زكمت دادته مدگنر؛ زكگمت

ه حه و صبر افمرا دره اات -ن خوا ر گر و ر گگمه

هر چيز ر حسب هممن چيز و ننماب م رن ااگت؛ پگس

از يكريگر جرا ن در ر (.)66

زكمت دا ش ا تشگمر و پراكنگرن رن ،زكگمت نقگم گا و

در فرهن

اگگمزنم همي نگگؤنن -م گ توا نگگر سگگبت گگه ار ودگگت

()68؛ هر كس مير ه قرر وان خود از دادته همي خگود

تفموت مدنر ،زيرا گه تابيگر ااگتامره گو گۀ

(هر چه خراو ر طم كرده ،نم نر لم ،ر رو ،ثروت ،هنر و

پيمنبر  -صل اهلل ليه و ر ه و الم« -همۀ دمم چوپم يگر

غيره) ه ديگگران ا فگمق كننگر ()71؛ ا بتگه ا فگمق ميگر از

و همگ نسئو رنۀ خويش هستير» ()67؛ كنميه از اينكه

نحل ريگب و يگز پگم وده از هرگو گه ننگت ،ريگم و رزار

نؤننمن همگ در قبم ار ودت يكريگر نسئو نر.

اات.

يكريگر

امزنم



راستی و درستی در قبال مؤمنۀان :ر ميگت قسگط و

رعايت عفت عمۀومی :در قگررن كگريم

ر  ،وفمي گه هگر و پيمگمن ،و گر تاگري در انگوا

اگر چه ه اخا اذن ورود ه نكم همي مون ا زا شگره،

نؤننمن ،اه ركن اين ارزا نحسوب ن دو ر؛ يكگ از

ر ميت فت مون از محيگۀ زن و نگرد نگورد اهتمگم

نصمديه تاري در انوا نؤننمن ،ه مرگل خگوردن رن در

جري واقن دره اات؛ رين نانم كه هگم نگرد و هگم زن

اثر نامنالتى اات كه گه تنهگم نمتمگن را گه اگامدت و

مير در نقم ل منحر چشممن خود را فرو گير گر؛ وگمن

راتگمريش مىرام ر ،لكه ورر هم نىرام ر و جمناگه

اينكه ز هم نوظفنر الوه ر اين ،پودش خود را گه رگور

را ه فسمد و هالكت نىكشم ر ،و اين ناگمنالت مرگل از

كمنل  -ربه حرود در  -حف كننگر و گگوهر حيگمي

ظر دين بمرتنگر از :انثگم ر گم و قمگمر و ناگمنالت كگه

خود را پمس دار ر.

ررفين و يم يگك رگرف مگىدا گر چگه نگىدهگر و چگه

013
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ااگالن  ،ا ضگمي اگمزنمن  -و

خشش رن ،و زكمت نم ا فمق و پخش كگردن رن ااگت
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دود؛ توصيه ه حه نانى سيمر واياى دارد كه هگم «انگر

نىگيرد ،يم حرود و نشخصمت كگم و يگم هگم نشگخص

پيشفرضها و ارزشهای فرهنگ سازمانی اسالمی

اوره /ريه
ر

مران013/

حمرات8/
حمرات01/

نتن
و همگ

ز ير و پراكنره شوير.

ه ريسممن خرا چن

و هرگمه دو گروه از نؤننمن مهم ه زا و جن

رخماتنر ،ر هم را ردت دهير ،و اگر يكگ از رن دو گر

ديگري تمموز كنر ،م گروه نتمموز پيكمر كنير تم ه فرنمن خرا مزگردد.
نؤننمن رادر يكريگر ر؛ پس دو رادر خود را صلح و ردت دهير.

حف وحرت ،پرهيز از تفرقه و اصالح ذات ا بين
فتح28/
لر07/
نمئره54/
نممد ه00/

نحمّر فراتمد خراات و كسم
اپس از كسم
اي كسم

مدر كه ايممن رورده و يكريگر را ه دكيبمي و رحمت توصيه ن كننر.

كه ايممن رورده اير! هر كس از دمم از ريين خود مزگردد ،خراو ر جمايت را ن رورد كگه ...

در را ر نؤننمن نتواون  ...هستنر.
اذ كسم

كه ايممن رورده اير! هنگمن كه ه دمم گفته دود نملس را واات خشير ،واگات خشگير،

خراو ر راي دمم واات ن خشر ،و هنگمن كه گفته دود رخيزير ،رخيزير.

تواون در را ر نؤننمن ،اظهمر نحبت ،نهر م
حمرات02/

اي كسم

و ايثمر ه ايشمن و توصيۀ ديگران ه ا مم رن

كه ايممن رورده اير! از سيمري از گمم هم پرهيزير ،چرا كه اض گمم هم گنمه ااگت؛ و هرگگز

در كمر ديگران تمسس كنير؛ و هيز يك از دمم ديگري را غيبت كنر.
اي كسم
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حمرات00/

كه م او هستنر  ...در نيمن خود نهر م نر.

كه ايممن رورده اير! بمير گروه از نردان دمم گروه ديگر را نسخره كننر  ...و ه ز م

ز گمن

ديگر را ...؛ و يكريگر را نورد ران و يبموي قرار رهير و م ا قمب زدت و مپسگنر يكگريگر را يگمد
كنير.

ور07/

خراو ر دمم را ا ررز ن دهر كه هرگز چنين كمري (تهمت مروا) را تكرار كنير ،اگر ايممن دارير.

همزه0/

واي ر هر يبموي نسخره كننره اي!

قلم 00 ،01/و 02
نممد ه 8/و 01
اوره /ريه
ور08/
ور02/
ور06/
حمرات6/

و از كس كه سيمر اوگنر يمد ن كنر و پست اات ارم ت نكگن؛ كسگ كگه سگيمر يبمواگت و گه
اخن چين رنر و در ن كنر و سيمر نم ن كمر خير ،و نتمموز و گنمهكمر اات.
اي كسم

كه ايممن رورده اير! هنگمن كه موا ن كنير ،ه گنمه و تاري و مفرنم

راو موا كنيگر،

و ه كمر يك و تقوا موا كنير  ...موا تنهم از اوي ديطمن اات؛ ن خواهر م رن غمگين دو ر.
نتن
كسم

كه دوات دار ر زدتيهم در نيمن نرد م ايممن ديو يم ر ،ااب درد گمك

گراي ر گمن در د يگم و

رخرت اات.
چرا هنگمن كه اين تهمت را دنيرير ،نردان و ز من م ايممن سبت ه خود و كس كه همچون خود ر هم
ود گممن خير بردير و گفتير اين دروغ

زرآ و ردكمر اات؟

چرا هنگمن كه دنيرير گفتير نم حه راريم كه ه اين اخن تكلم كنيم؟
اي كسم

كه ايممن رورده اير! اگر فماق خبري راي دگمم يگمورد ،در گمر رن تحقيگه كنيگر ،نبگمدا گه

گروه از روي مدا

رايب رام ير و از كرد خود پشيممن دوير.
001
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مدول  .4ار شهاي مرتب با ارتباط ومودي انسان سا مانی با مؤمنان

مصطفی هادوی نژاد و همكاران

ر رزار رادر نؤنن ،حف ر رو و دفم از ِرض او

صر 2/و 3

تو ه70/
ر

مران004/

و صبر افمرا كردها ر.
مير از نيمن دمم جما د وت ه يك و انر ه ناروف و ه از ننكر كننر.
نردان و ز من م ايممن ،و ّ (يمر و يمور) يكريگر ر ،انر ه ناروف و ه از ننكر ن كننر.....
 ...انر ه ناروف و ه از ننكر ن كننر ،و در ا مم كمرهمي يك پيش ن گير ر ،و ر هم از صم حم نر.

تامون
سمء035/
نمئره9/
حمرات8/
فرقمن72/
نمئره0/
ر

مران76/

نؤننگگگگگگگگگون8/؛
نامر 32/
سمء28/

نطففين 2 ،0/و 3

اي كسم

كه ايممن رورده اير!  ...و از روي را ت گگواه دهيگر  ...گرا ت كنيگر كگه گه پرهيزگگمري

زديكتر اات؛ و از خرا پرهيزير.
 ...و را ت پيشه كنير كه خراو ر را ت پيشگمن را دوات ن دارد.
و ر من ( نرگمن خرا) كسم
اي كسم

هستنر كه ه درو گواهى مىدهنر.

كه ايممن رورده اير! ه پيمم هم وفم كنير.

رري ،كس كه ه پيممن خود وفم كنر و پرهيزگمري پيشه كنر ،خراو ر پرهيزگمران را دوات دارد.
و ر هم (نؤننمن /ممزگزاران) كه انم تهم و هر خود را ر ميت ن كننر.
اي كسم

كه ايممن رورده اير! انوا يكريگر را ه مرل خورير.

اي كسم

كه ايممن رورده اير! ر م را چنر را ر خورير؛ از خرا پرهيزير تم راتگمر دوير.

واي ر كم فرودمن! ر من كه وقت

راي خود پيمم ه ن كننر ،حه خود را گه رگور كمنگل نگ گير گر ،انگم

هنگمن كه ن خواهنر راي ديگران پيمم ه يم وزن كننر ،كم ن گاار ر.

ا راف95/

 ...حه پيمم ه و وزن را ادا كنير و از انوا نرد چيزي كمهير.

نمئره9/

 ...را ت كنير كه ه پرهيزگمري زديكتر اات.

تو ه7/

 ...تم زنم

كه در را ر دمم وفمدار مدنر ،دمم يز وفمداري كنير ،كه خراو ر پرهيزگمران را دوات دارد.

نگر كسم ى از نشركمن كه م ر هم پيممن ستير و چيزذ از رن را در حه دمم فروگاار كرد ر و احگرذ را
تو ه4/

ر ور دمم تقويت نمود ر ،پيممن ر هم را تم پميمن نرتشمن نحتر شمرير ،زيگرا خراو گر پرهيزكگمران را
دوات دارد.

تو ه34/؛ قره279/؛ رحممن 9 ،7/و 8؛ سمء035/؛ نمئره0/؛ ر

مران76/؛ نؤننون.8/

راات و درات در قبم نؤننمن
اوره /ريه
ر

مران034/

تلم ن04/
دوري37/

نتن
 ...و خشم خود را فرو ن

ر ر و از خطمي نرد در ن گار ر؛ و خرا يكوكمران را دوات دارد.

 ...و اگر فو كنير و چشم پودير و بخشير( ،خرا دمم را نگ
نهر من اات.
هممن كسم

كه  ...هنگمن خشمگين دو ر ،فو ن كننر.
000

خشگر)؛ چگرا كگه خراو گر خشگنره و
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مران031/

اي كسم

كه ايممن رورده اير! كمنالً قيم ه را ت كنير.

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 21:53 IRDT on Wednesday June 20th 2018

ر

مران014/
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نمئره2/

 ...و در راه يك و پرهيزگمري م هم تامون كنير ،و هرگز در راه گنمه و تاري همكمري نمميير.

پيشفرضها و ارزشهای فرهنگ سازمانی اسالمی

فرو ردن خشم و درگادتن از نؤننمن
مران034/

و ر هم كه زكمت را ا مم ن دهنر.

نؤننون4/

اي كسم

قره264/

كه ايممن رورده اير! خششهمي خود را م ننت و رزار مرل سمزير ،همم نر كس كه نم خود

را راي شمن دادن ه نرد ا فمق ن كنر.
اي كسم

قره267/

كه ايممن رورده اير! از قسمتهمي پمكيز انوا

كه ه دات رورده ايگر  ...ا فگمق كنيگر؛ و گراي

ا فمق ه ارا قسمتهمي مپمك روير.

قره3/؛ ا راهيم30/؛ حرير01/؛ سمء38/؛ قره254/؛ ذاريمت.08/

داتگيري و گره گشمي از كمر نؤننمن
گنمهى ر دمم يست كه وارد خم ههمذ غير نسكو ى شوير كه در رن نتم ى نتاله ه دمم وجگود دارد و
خرا ر چه را ردكمر نىكنير و ر چه را پنهمن نىدارير ،نىدا ر! ه نؤننمن گو چشمهمذ خود را از گمه ه
منحرنمن فروگير ر ،و فمف خود را حف كننر؛ اين راذ ر من پمكيزهتر ااگت؛ خراو گر از ر چگه ا مگم
ور 31 ،28/و 30

نىدهير رگمه اات .و ه ز من م ايممن گو چشگمهمذ خگود را از گگمه هگوسر گود فروگير گر ،و دانگمن
خويش را حف كننر و زينت خگود را  -جگز رن نقگرار كگه مميگمن ااگت -ردگكمر نممينگر و ارگراف
رواريهمذ خود را ر اينه خود افكننر تم گردن و اينه گم رن پودگم ره دگود ،و زينگت خگود را ردگكمر
سمز ر ....
اذ همسران پيمنبر! دمم همچون يكى از ر من نامو ى يسگتير اگگر تقگوا پيشگه كنيگر؛ پگس گه گو گهاذ

احزاب32/

هوسا گيز اخن گويير كه يممرد ن در دمم رمن كننر ،و اخن دميسته گويير.
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ر ميت فت مون
ارزشگگهاي يگگرتبط بگگا ارتبگگاو ودگگو ي ااسگگان

ديمرين جن دره ا ر؛ دگيمرين جگن افكگمر مپگمك را گه

سازيااس با شياطين

ديمرين ا س ا قمء نىكننر و رينوايله در كگمر راهنمميگمن

نراد نم از ديمرين در اينمم ،ديمرين جن (ا ليس و جنگود

توحير نشكالت گه وجگود نگىرور گر ( .)70اگمزنم همي

او) در اگگطح فگگردي ،و اگگمزنم همي گگمري از ارزدگگهمي

راي رايرن گه خوااگته هگمي

ا سم  ،در اطح امزنم

مري از ارزدهمي ا سم

خود از هيز اقرا ه ننكري فروگاار م كننر.

هستنر .ر اامس ريۀ  002اور

ا ام  ،ديمرين ه دو داتۀ ديمرين ا س و جن تقسيم ن
دو ر؛ ديمرين جن



ه واواۀ ا سم هم ادتلم دار ر و هگر

كفر ور يدن به طواغیت :كفر ورزيگرن

رينه درايط را راي ننحرف امختن او از نسير حه پريگر

ه رمغوت و ديطمن ،نقرنۀ ايممن و تمسگك گه ريسگممن

ن رور گر؛ گه بگمرت ديگگر ،ر هگم در ا ريشگه اگمزي و

ا ه اات (.)40


تصميم امزي ا سمن قش دار ر ( .)40امزنم همي مري از
ارزدهمي ا سم
فرهن

امزنم همي هستنر كه فرهن

غم ب ر هگم

اسۀۀتبعاد ا واليۀۀت شۀۀیاطین و عۀۀدم

تبعیت ا راه ،اهداف و امیال رنها :و ّ كس اات كه در

كفر يم فمق دگرير ااگت و در رن دگيمرين ا گس

كنمر ديگري قرار ن گيرد و انور او را تر ير و تأنين نگ

نشلو ه فام يگت هسگتنر؛ دگيمرين ا گس ،همگمن كفگمر،

كنر ()72؛ رمغوت ار نهرورزي م نؤنن و كمفر گرارد و

نشركمن و ننمفقمن هستنر كه خگود ااگير دانهگمي فگس و

ددمن اراخت رن دو اات تم ر من را ه وررگۀ گمراهگ
001
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ر

هممن كسم

كه در توا گري و تنگرات ا فمق ن كننر.

مصطفی هادوی نژاد و همكاران

اا مير از پايرا ددمنمن خرا و دادن دات همكگمري و

گرد ر« :و اسگت

دوات

دچمر خستگ  ،رخوت و خود مختگ

شوير و غمگين گردير و دمم رترير اگگر ايمگمن دادگته

ه ايشگمن پرهيگز مگود و از گمنهگمي ر هگم تبايگت

نمود ،زيرا نقصردمن ه امت هالك اات.


مدير» (ر


اسۀۀتعاذه بۀۀه خداونۀۀد تبۀۀار

ا شۀۀر

ا ار شهاي انسانی و پشت نکردن به ايشۀان :خماگتگمه

شیاطین :پرهيزگمران وقتى ديطمن زديكشمن نىدگود ،گه

نستقيم اين ارزا ،پيشفرض را طۀ امزنمن م نحيط اات؛

يمد اين نىافتنر كه پروردگمردمن خراو ري اات كه نم ك

ر اامس اين ارزا ،امزنم همي ااالن در جبهۀ رقم ت م

و نر ى ر همات ،و همۀ انور ايشمن ه دات او اات ،پس

امزنم همي مري از ارزدهمي ا سم

چه هتر كه ه خود او نراجاه مگوده و گه او پنگمه بر گر؛

قرار دار گر و جگر

نوظف ه جهمد م ر هم هستنر (جهمد امزنم )؛ از ايگن رو

خراو ر هم در رن ديطمن را از ايشمن دفن مگوده و پگرد

مير يكپمرچه تالا و نممهرت قررتمنرا گه دگو ر تگم در

غفلت را از ايشمن ر ررف نىامزد (.)74

رقم ت جم م ه ،اهم مزار ر هم را ه خود اختصگمص دهنگر،
مدول  .5ار شهاي مرتب با ارتباط ومودي انسان سا مانی با شیاطین
اوره /ريه
قره256/

نتن
 ...كس كه ه رمغوت كمفر دود و ه خرا ايممن رورد ،ه داتگير نحكم چمگ

زده ااگت كگه گسسگتن گراي رن

يست.

كفر ورزيرن ه رواغيت

ر

مران048/

م كننر.

اي كسم

كه كمفر درها ر ارم ت كنير ،دمم را ه گادتههميتگمن گمز نگ گردا نگر ،و

كه ايممن روردهير! اگر از كسم

ارا مم زيم كمر خواهير در.

سمء044/

اي كسم

كه ايممن رورده اير! غير از نؤننمن ،كمفران را و ّ و تكيهگمه خود قرار رهير.

قره219/

اذ كسم

كه ايممن رورده اير! … و از گمنهمي ديطمن پيروي كنير كه او ددمن ردكمر دممات.

نمتحنه03/؛ ور20/؛ نمئره.50/
ااتبامد از و يت ديمرين و ر تبايت از راه ،اهراف و انيم ر هم
تو ه023/
ا فم 05/
تو ه39/

اذ كسم

كه ايممن رورده اير! م كمفرا

كننر؛ و را ير خراو ر م پرهيزگمران اات.
اذ كسم

كه ايممن رورده اير! هنگمن كه م ا بوه كمفران در نيران برد رو رو دوير ،ه ر هم پشت كنير.

اذ كسم

كه ايممن رورده اير! چرا هنگمن كه ه دمم گفته نىدود ه اوي جهمد در راه خرا حركت كنير ،گر زنگين

انگين ن كنير؟ ريم ه ز رگ د يم ه جمي رخرت راو درهاير؟

نقم له قررتمنرا ه م امزنم همي مري از ارزدهمي ا سم
اوره /ريه

كه ه دمم زديكتر ر پيكمر كنير؛ ر هم مير در دمم درت و قگررت احسگمس

و پشت كردن ه ايشمن

نتن

ا گگگگگراف 211/و و هرگمه واواهاذ از ديطمن ه تو رار ،ه خرا پنمه َر ،كه او دگنو ره و دا ماگت .پرهيزكگمران هنگگمن كگه گرفتگمر
210

واواههمذ ديطمن دو ر ،ه يمد خرا و پمداا و كيفر او ن افتنر و مگهمن ينم ن گرد ر.

فصلت36/

و هرگمه واواههمي از ديطمن نتوجه تو گردد ،از خرا پنمه خواه كه او دنو ره و دا مات.

ااتامذه ه خراو ر تبمرك از در ديمرين

009
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مران009/

اي كسم
كوتمه

كه ايممن رورده ير! نحر ااراري از غير خود ا تخمب كنير؛ ر هگم از هرگو گه دگر و فسگمدي در گمر دگمم
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و هالكت كشم ر ،از اين رو و ّ حقيق ر هم يست ()73؛

تم زنمن افو ر هم دات از تالا شوينر و در ايگن نسگير

پيشفرضها و ارزشهای فرهنگ سازمانی اسالمی

سازيااس با افس

دادت ،مير فس خود را م روزه و تحميل كمرهمي اخت



و ددوار نممزات ممير (نامقبه) (.)75

مشارطه ،مراقبه ،مطاسبه ،معاتبه/معاقبه:

فس ا سمن ن توا ر ه ستري راي چراي ديمرين تبريل

فس ،د يم را در ظر ا سمن جلوه نگ دهگر و او را گه

دگگود ،چگگرا كگگه « فگگس سگگيمر گگه گگريهم انگگر ن گ كنگگر»

ثروت ا روزي ،جمه رلب  ،تفمخر و افسمد ترغيب ن كنر؛
ااال زهر و ااتبامد از د يمپراگت

(يواف)53/؛ اا نهمترين ارزا در اين ارتبمط ،نهمر همه

رين ابب در فرهن

جم بۀ فس ،نراقبه و نحمابۀ رن اات؛ نراقبه يان ا سگمن

ه نوان يك راهبرد ارزد توصيه ن دگود .زهگر گرين

م فس خود ه نثم ه دريك رفتمر كنر كه گه او ارمينگمن

نانمات كه ا سمن پس از اكتسمب نمديمت ه وجر يميگر و

رارد و كودر همواره نراقب رن مدر؛ همچنين ننظور از

ه ابب فقران ر هم پريشمن خمرر گردد ( .)77ا بته تأكيگر

نحماگگبه يان گ حسم كش گ از فگگس ()75؛ همچنگگمن كگگه

ر زهر ه نانمي ترك دادن فس از نطله د يم يست؛ چرا

حضرت انير  -ليه ا سال  -فرنوده ا ر« :از فگس خگود

كه ه تابير ريۀ  38اور مم ،ا سمن ه جز كگمر و تگالا

حسم را كنير ،قبل از ر كه حسم را دوير» ( .)76قبگل

ارنميه اي رارد؛ اصو ً در فرهن

ااال توصيه ن دود

از نراقبه و نحمابه ،ا سمن مير خست ر منگه اي را گراي

ا سمن رن گو ه ز رگ كنر گويم تم ا ر ز ره خواهر نم ر ،و

نراقبه ترايم كنر و م خود درط ممير كه ربگه رن مگل

در ين حم ه حوي راي رخرت مل كنگر ،گگو اينكگه

كنر (نشگمرره)؛ پگس از نراقبگه و نحماگبه ،اگگر در حگر

فردا اين د يم را ترك خواهر گفت (.)79

مچيزي از رن ر منه تخلف دره مدر ،ا سمن مير خگود را
مدول  . 6ار شهاي مرتب با ارتباط ومودي انسان سا مانی با نف
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اوره /ريه

نتن

نمئره015/

اي كسم

كه ايممن رورده اير! نراقب خود مدير.

اي كسم

كه ايممن رورده اير! از نخم فت خرا پرهيزير؛ و هر كس مير نگرد تگم گراي فگردايش چگه چيگز از

حشر09/

پيش فراتمده اات.

تحريم6/

اي كسم

ر

و ر هم كه وقت نرتكب مل زدت دو ر يم ه خود اتم كننر ،ه يمد خرا ن افتنر و راي گنمهگمن خگود رلگب
مران035/

كه ايممن رورده اير! خود و خم واد خويش را از رتش كه هيز رن ا سم هم و انگهمات گه دارير.

رنرزا ن كننر  ...و ر گنمه اصرار م ورز ر م اينكه ن دا نر.

دمس8/

كه هر كس فس خود را پمك و تزكيه كرده ،راتگمر دره اات.

اوره /ريه

نتن

قصص93/
حرير21/
حرير23/
ا ل 04/

اين اراذ رخرت را تنهم راذ كسم ى قرار نىدهيم كه اراد رترذجويى در زنگين و فسگمد رار گر؛ و مقبگت
يك راذ پرهيزگمران اات.
را ير ز رگى د يم تنهم مزي و ارگرن و تمملپرات و فخرفرود در نيمن دمم و افگزونرلبگ در انگوا و
فرز ران اات  ...و ز رگى د يم چيزي جز نتم فريب يست.
اين ه خمرر رن اات كه راي ر چه از دات دادهاير تأاف خورير ،و ه ر چه گه دگمم داده ااگت د بسگته و
دمدنمن بمدير.
يقين كس كه خود را تزكيه كرد ،راتگمر در.

نشمرره ،نراقبه ،نحمابه ،نامتبه/نامقبه
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ارزشگگهاي يگگرتبط بگگا ارتبگگاو ودگگو ي ااسگگان

نالنت كنر (نامتبه)؛ و اگر ه نيزان زيگمدي از رن تخلگف

مصطفی هادوی نژاد و همكاران



ارزشگگهاي يگگرتبط بگگا ارتبگگاو ودگگو ي ااسگگان

شکر خدا و عدم كفران نعمتهاي الهی:

خراو ر ن فرنمير ...« :و اگر امتهگمذ خگرا را شگممرير،

پرهيز از ااراف ظهور يم ر؛ ه بمرت ديگر ،دكرگزارذ و

هرگز ر هم را دممره توا ير كرد» (ا گراهيم34/؛ حگل.)09/

ر كفران ،تنهم يك نسگأ ۀ تشگريفمتى و گفگتن گم ز گمن

در ااال  ،را طۀ ا سمن م ربيات همچگون را طگۀ كشگمورز

يست ،لكه ننظور رن اات كه هر امتگى را دراگت گه

م نزر ه اات؛ ه اين نانم كه نزر ه خود هگرف يسگت،

جمذ خود نصرف كنير (كمراي ) و در راه هممن هرفى كه

لكه وايله اات ( .)78گم نميگت گه چنگين رويكگردي،

راذ رن رفريره دره گه كگمر گيريگر (اثر خشگ ) تگم نميگۀ

ارزدگهمي نتگرتب ر اين ارتبگمط وجتودي بگمرتنر از:

فزو ى رحمت و امت خرا گردد (.)44



يۀۀادروري نعمتهۀۀاي الهۀۀی :يگگمدروري

امت ،يمد ننام را ترا

ن كنر .هگر گگمه ايگن خلگه و

خوذ ا سمن گردد كه ه هنگم هرهگيرذ از هر امتى يمد
ننام حقيقى و نبرأ رن امت مدر ،ه در ظلمگت غفلگت
فرو نىرود و ه در پرتگمه غرور نگىافتگر ،لكگه نواهگب
نمدذ راذ او پلى نىدو ر ه اوذ خرا (.)91
مدول  . 7ار شهاي مرتب با ارتباط ومودي انسان سا مانی با طبیعت و نعمتهاي الهی

اوره /ريه

 ...امت پروردگمرتمن را نتاكر دوير و گويير :پمك و ننزه اات كسى كه اين را نسخر نم امخت ،و گر گه نگم
توا ميى تسخير رن را رادتيم.

يمدروري امتهمي ا ه
قره052/

… و دكر نرا گويير و در را ر امتهميم كفران كنير!

ا راهيم7/

 ...اگر دكرگزارذ كنير ،امت خود را ر دمم خواهم افزود و اگر ماپماى كنير ،نممزاتم درير اات.

حل004/

پس ،از ر چه خرا روزيتمن كرده اات ،حال و پمكيزه خورير و دگكر امگت خگرا را گه جگم روريگر اگگر او را
نىپراتير!

قره072/؛ نكبوت07/؛ قممن02/؛ ابأ07/؛ زنر.7/
دكر خرا و ر كفران امتهمي ا ه

در زير ،جرو نر وط ه ارزدهمي نرتبط م ارتبمرمت وجودي ا سمن امزنم
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امتهگگمي ا هگ از حگگر دگگممرا خمرجنگگر ،رن گو گگه كگگه

رريه ااتفمد هينه از امتهمي ريب و حگال خگرا و يگز
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سازيااس با طبيعت و اعمتهاي الهس

دكر خرا الوه ر دكر قلب و ز م  ،مير در مگل و از

پيشفرضها و ارزشهای فرهنگ سازمانی اسالمی

ارتبمط وجودي م

ارزدهم

غيب

ايممن ه غيب ،بوديت رفريرگمر ،يمدروري انرادهمي غيب  ،و دين پروري.

ب  ،او

ا نر ،و رهبري امزنمن

پيروي از پيمنبران (و كتم همي رامم ) و او

ا نر ،و ر تقر گر ر هگم ،ا گگو قگرار دادن

پيمنبر ا ه  ،حمميت ،صرت و تكريم نقم پيمنبران.
حف وحرت ،پرهيز از تفرقه و اصالح ذات ا بين ،تواون در را گر نؤننگمن ،اظهگمر نحبگت،
نهر م

نؤننمن

و ايثمر ه ايشمن و يز توصيۀ ديگران ه ا مم رن ،رزار رام رن ه ر هم ،حف ر رو و

دفم از ِرض ايشمن ،تامون ،راات و درات در قبم ر هم ،فرو ردن خشگم و درگادگتن از
نؤننمن ،داتگيري و گره گشمي از كمر ايشمن و ر ميت فت مون .
كفر ورزيرن ه رواغيت ،ااتبامد از و يت ديمرين و ر تبايت از راه ،اهراف و انيم ر هم،
نقم له قررتمنرا ه م امزنم همي مري از ارزدهمي ا سم

ديمرين

و پشت كردن ه ايشمن ،و ااتامذه

ه خراو ر تبمرك از در ديمرين.
فس

نشمرره ،نراقبه ،نحمابه ،نامتبه/نامقبه.

ربيات و امتهمي ا ه

يمدروري امتهمي ا ه  ،دكر خرا و ر كفران ر هم.

اتيجه گيري و پيشنها ات
دمين دم ود فرهن

امزنم

مم نر .امزنم

را پيشفروهم و ارزدهمي رن

را طۀ رن م نحيطش ه حويست كه ن توا ر ر رن غلبه
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ن دا ر؛ در اين پژوهش ،هفت نووو حث ا گيزي كگه
دمين ر هم را در ه نوان پيشفروگهمي فرهنگ

اگمزنم

موده اات ،در مو ۀ ا گالي فرهنگ

اگمزنم

دنمامي
ااالن

كنر .ه حم تمم س يم تنو  ،در اين امزنمن ،سب ،گژاد
و جنسگگيت خمص گ  ،نايگگمر جگگاب يگگروي ا سگگم
رترين ارزدهمات؛ هر چنر در چنين امزنم

ا سمن ه حم نمهيت فال خود ،نوجودي ااگت كگه

تفموتهمي جسگم و روا گ

جبر و اختيمر ه صورت توأنگمن گر او حكمفرنماگت ،گه

ه نقتضمي

گين جگنس زن و نگرد ،نيگمن

حقوق ايشمن يز تفموت قمئل ن دو ر .در اگمزنم همي گم

گو ه اي كه قگمدر ااگت در رقگم زدن ار ودگت خگويش

فرهن

اهيم مدر .اردت فردي او ه حگوي ااگت كگه فطرتگمً

ااالن  ،اصل ر جگاب يگروي ا سگم

نسگلممن

نتصف ه ارزدهمي ااالن ااگت؛ در صگورت وگرورت

نتمميل ه حه و خرا دنمس اات؛ هر چنر در گار زنگمن

امزنم

در نارض رزنو همي نختلف قرار ن گيرد و چه سگم گه

و دادتن تخصص ويژه ،ااتفمده از يروي ا سم

غيرنسلممن نتصف ه ارزدهمي ا سم

مرل گرود .در اين رصه ،نايمر تشخيص حگه از مرگل

كه ه حرود ااال

در چگگمرچوب اگگمزنمن احتگگرا نگگ گگگاارد ،در اگگطوح

راي ا سمن وجران اوات .نمهيت زنمن در ايگن فرهنگ ،

غيرنگگريريت اگگمزنم همي كگگه راگگم ت ايما گ  ،ظگگمن ،

گمه اات كشيره از گادتۀ برت رنگوز تگمريخ ،تگم د

ا تظمن  ،يم ارال مت

ه اگراي گمق  .اواگت كگه ميگر از

ر هره رار گر ،النگم ن ااگت .گه

رور كل  ،امزنم همي داراي فرهن

گادته پنر گيرد ،از فرصتهمي نوجود ااتفمده كنر و گراي
رخگگرت خگگود تودگگه رگيگگرد .اردگگت اجتمگگم

و گگه

كمرگيري ر هم يست؛ ر چه نهم اات تقواپيشگ اات كگه

ه درح زير نشخص در:

نلتنم و رينر ننته

كگه تركيبگ از چنگين ا سگم همي ااگت،

ااگالن

ميگر نراقگب

مدنر ،راه فوذي راي اگلطه و اگيطر غيرنسگلمم من گر

ا سگگمن،

نقررات امزنمن و نؤننمن ايممد شود.

خراگراي و دين پروري را ن رلبر تم در اگميه اگمر رن،
هيز يك از اه ار ا تقمدات ،اخالق و ا مم او نلفو
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مدول  . 8ار شهاي مرتب با ارتباطات ومودي انسان سا مانی

مصطفی هادوی نژاد و همكاران

م توجه ه پيشفروهمي يمد دره ،ارزدهمي نترتگب گر

اطح امزنم ) هستنر.

اگمزنم

ه درح زير دنمامي گردير:

ايممن قلب

ا سمن امزنم  ،الوه ر ارتبمرمت وجودي نز گور ،گم
فس خود و ربيات و امتهمي ا ه

ه غيب ،بوديت رفريرگمر ( مگل صگم ح،

يز در ارتبمط ااگت؛

خشگگيت او و ااگگتام ت از ذات نقراگگش) و يگگمدروري

ر ارتبمط وجودي ا سگمن اگمزنم

گم فگس ،و همچنگين

انرادهمي غيب  ،ارزدهمي نترتب ر ارتبمط وجودي ا سگمن

يمدروري امتهمي ا ه  ،دكر خراو ر و ر كفگران ر هگم،

م غيب هستنر كه گر فگراز ديگگر ارزدگهم اگميه

ارزدهمي نرتبط گم ارتبگمط وجگودي ا سگمن گم ربياگت و

افكنره ا ر .پيمنر اين ارزدهم دين پروري (قيم گراي خگرا

امتهمي ا ه ا ر .توويح ر كه ننظور از دكر اين امتهگم

جهت اقمنه و صگرت ديگن خگرا و تاظگيم دگامئر ا هگ )

ااتفمد مم ،ننماب و در جهت هگرف خلقگت ر هماگت،

ا نگر ،گر تقگر گر

زيرا همۀ ر هم ا زارهمي هسگتنر گراي راگيرن ا سگمن گه

امزنم

خواهر ود .پيروي از پيمنبر و او

ايشمن و تبايت از رهبگري اگمزنمن در چگمرچوب حگرود

كمم .

دگر  ،ا گگگوگيري از پيگگمنبران ا هگ (و ائمگگۀ ناصگگونين)،

هممن رور كه و ر يمن كرده اات ،اصو ً نحتواي يك و

حمميت ،صرت و تكريم نقگم ايشگمن ،همگگ ارزدگهمي
نرتبط م ارتبمط وجودي ا سمن م ب  ،او

ررنم

ا نر و رهبري

اخالق  ،حقوق  ،زيبمدنمخت يم هنممرهمي دين گرفته تگم

امزنمن هستنر.
در فرهن

(در اين پژوهش ،مو ۀ ا لگ ) هگر چگه مدگر ،از

يك اصل فن  ،اقتصمدي ،فرهنگ يگم هگر گو ديگگري از
امزنم

ااالن  ،ا سگمن اگمزنم

ديگر نؤننمن (ا م از ا ضمي اگمزنمن و ديگگر اگمزنم همي

تمر

فقط يك كگمركرد نگ توا گر دادگته مدگر ،و ايگن

ايمم ) را طه اي از انخ را طۀ اخوت دادته مدگنر ،رن را

كمركرد ،نقميسۀ رن م واقايتهمي تمر

تقويت كنر و هرگو ه وانل نخل در رن را دنمامي و گم

تفموتهم و دبمهتهماگت ()24؛ گاا اگرچگه نهمتگرين اگهم

ر هم نقم له ممير؛ ه اين ترتيب ارزدهمي نرتبط گم ارتبگمط

لم اين پژوهش ،ارائگۀ مو گۀ ا اليگ از پيشفروگهم و

وجگگودي ا سگگمن اگگمزنم

گگم نگگؤننين بمرتنگگر از حف گ

وحرت ،پرهيز از تفرقه و اصگالح ذات ا بگين ،تواوگن در
را ر نؤننمن ،اظهمر نحبت ،نهر م

و ايثمر ه ايشمن و يگز

گه ننظگور تايگين

ااگگالن جهگگت نقميسگگۀ

ارزدگگهمي فرهنگگ

اگگمزنم

اگگمزنم همي واقا گ

گگم رن ااگگت ،نگگ تگگوان گگم گگگمه

نودكمفم ه و جزء گر در نلخگا دينگ  -از جملگه قگررن

توصيۀ ديگران ه ا مم رن ،رزار رام رن گه ر هگم ،حفگ

كگگگگريم و روايگگگگمت ناتبگگگگر -كمر ردهگگگگمي وگگگگمن

ر رو و دفم از ِرض ايشمن ،تامون ،رااگت و دراگت در

( )Implicationsهگگر يگگك از پشفروگگهم و ارزدگگهمي

قبگگم ر هگگم ،فگگرو گگردن خشگگم و درگادگگتن از نؤننگگمن،

فرهن

نز ور را ااتخرا و ننطبه م اقتضمئمت امزنم همي

داتگيري و گره گشمي از كمر ايشمن و يز ر ميگت فگت

گو مگون مليمت

مود ،كه ا بته اين خود گه پژوهشگهمي

مون .

در خور و نبسگوط در حگوزه هگمي گو گمگون نگريريت و

در نقم ل ،كفر ورزيرن گه رواغيگت ،ااگتبامد از و يگت

ظريه همي ااالن امزنمن يمزننر اات.

ديمرين و ر تبايت از راه ،اهراف و انيگم ر هگم ،نقم لگه

ه بمرت ديگر ،اين پژوهش كوديره اات تم نگرخل

و پشت

و راي ورود ه حگوز نگريريت و ظريگه هگمي ااگالن

قررتمنرا ه م امزنم همي مري از ارزدهمي ا سم
كردن ه ايشمن ،و ااتامذه ه خراو ر تبمرك از در

امزنمن گشمير؛

دگيمرين ،همگگ از جملگه ارزدگهمي نترتگب گر ارتبگگمط

م امزنم همي مري از ارزدهمي ا سم  ،ه نگوان يكگ از

وجودي ا سمن امزنم

ارزدهمي فرهن

م ديمرين (ا لگيس و جنگود او در
009

ه نوان نثم  ،وقت نقم لۀ قررتمنرا گه
امزنم

ااالن  ،دنمامي و نارف نگ
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ااالن امزنمن گم نگوان «جهگمد اگمزنم » وجگود دارد؛
،  راهبردهمي تهمجم و ترافا،حو دفم از كيمن امزنمن
نشمركت و رقم ت و انثم ر هم در چگمرچوب رنگوزه هگمي
 تاريگف هگم، ااگالن

اگمزنم

دين و ننطبه م فرهن

 و نواردي از اين قبيل همگگ، پيمم من و ددمنمن امزنم
در ارتبمط م امز فوق در اين حوزه قم ليت ررح دادته و
ه اجتهمد ا ريشمنران و صمحبنظران نريريت و ظريه همي
 ه حوي كه هر كس م ورود گران گه.يمز دار ر
بگرد

ااالن

وظيفۀ اكرا نضم ف خود در قبگم صگمحب رن پگ

 ن تگوان مو گه هگم و نصگمديه فگراوان.) (ظهور فيزيك
 توصگيه،ديگري در اين را طه جست و جو كرد؛ از اين رو
ن دود پژوهشهمي نستقل در مر «ويژگيهمي نصنو مت
ااالن » از اوي پژوهشگران القه ننگر

امزنم

فرهن

در اين حوز نطم امت ا مم دود؛ ومن اينكگه «رهبگري
ااگگالن » يگگز از جملگگه

اگگمزنم

نتنماگگب گگم فرهنگگ

 پرداختن ه،نووو مت اات كه در تراو پژوهش حمور
.ممير

رن جهت تكمنل اين حوز نطم امت وروري ن
ينابع و ياخذ

:  قة.2

) شوش انصسي علوي جتمصعي ترجم حسة8712(  وبر مصكس.22
. اشر مركز: تهر ن.2 چصوايصن
) مبصاي منطقي8717(  پوش عزت علي رغر و سيد مهد لو اي.22
طر حي سيست خط مشي گذ ش دولتي بر تحقق عد لت حق
-71  رص2  د اشوش شفتصش امصشه.)مد ش (بر سصس اهج لبالغه
.88

) ترجمة اصرةر مرةصشي اةير چ8731(  قرآن مجيد.اتشصش ت اصرر
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 .22مرصشي اير چ اصرر و همرصش ن ( )8732تفسير امواه ج 22
 .8تهر ن :د ش لرتصب السالميه.
 .23طبصطبصیي سةيد محمةد حسةي (8283ق) لميةز ن فةي تفسةير
لقرآن ج  .2 22ق  :دفتر اتشصش ت سةالمي جصمۀة مدشسةي
حوچۀ علمي ق .
 .21فضل هلل محمد حسي (8222ق) م وحي لقرآن ج .7 87
بيروت :د ش لزهر للطبصعه و لنشر و لتوچیع.
 .22مطهر مرتضي ( )8718مجموعه آثصش :سالي و ايصچهص چمةصن
ج  28ول .تهر ن :ردش .
 .72كليني ش چ محمد ب یۀقوب ( )8722لرصفي ج  .2تهةر ن :د ش
لرتب السالميه.
 .78حسيني لهمد اي سيد محمد (8712ق) او ش دشخشصن دش تفسةير
قرآن ج .82تهر ن :كتصب فرواي لطفي.
 .72جو د آملةي عبةد هلل ( )8732تفسةير مووةوعي قةرآن كةری :
فطرت دش قرآن ج .2 82ق  :مركز اشر سر ء.
 .77مرصشي اير چ اصرر و همرصش ن ( )8732تفسير امواه ج 27
 .8تهر ن :د ش لرتصب السالميه.
 .72جو د آملي عبد هلل ( )8732تسني ج .2 2قة  :مركةز اشةر
سر ء.
 .72طبصطبصیي محمد حسي ( )8732مجموعه شسصئل بةه كواة
سيد هصد خسرواصهي  .7تهر ن :دفتر اشر فرهنگ سالمي.
 .72جو د آملي عبد هلل ( )8718اریۀت دش آینه مۀرفةت  .7قة :
مركز اشر سر ء.
 .73شجبي محمود ( )8717قصاوامند جصمۀه و تصشیخ .تصشیخ دش آینة
پژوه امصشه  2رص 27.-22
 .71اوش ميةرچ حسةي (8221ق) مسةتدش لوسةصئل و مسةتنبط
لمسصئل ج  .82ق  :مؤسس آل لبيت.
 .72مرصشي اير چ اصرر و همرصش ن ( )8732تفسير امواه ج 22
 .8تهر ن :د ش لرتصب السالميه.
 .22مطهةةر مرتضةةي ( )8722اظةةصي حقةةوق چن دش سةةالي .82
تهر ن :اتشصش ت ردش .
 .28اقي پةوشفر ولةي هلل ( )8712مجموعةه مبةصح ي چ مةدیریت دش
سالي  .8تهر ن :مركز مطصلۀصت و تحقيقصت مدیریت سالمي.
 .22قر ئتي محسة ( )8717تفسةير اةوش ج .88 2تهةر ن :مركةز
فرهنگي دشسهصیي چ قرآن.
 .27ابر سيد عبد هلل(8282ق) تفسير لقةرآن لرةری ج .8بيةروت:
د ش لبالغه للطبصعه و لنشر.
 .22مرصشي اير چ اصرر و همرصش ن ( )8732تفسير امواةه ج 8
 .8تهر ن :د ش لرتصب السالميه.
 .22مطهر مرتضي ( )8737توحيد  .82تهر ن :اتشصش ت ردش .
 .22مطهر مرتضي ( )8738وحي و ابةوت  .2تهةر ن :اتشةصش ت
ردش .

 .23مطهر مرتضي ( )8732ترصمل جتمصعي اسصن  .87تهةر ن:
اتشصش ت ردش .
 .21ش غب رفهصاي حسي ب محمد (8282ق) لمفرد ت في غریب
لقرآن ج .8 1دمشق :د ش لۀل .
 .22طبصطبصیي سةيد محمةد حسةي (8283ق) لميةز ن فةي تفسةير
لقرآن ج  .2 82ق  :دفتر اتشصش ت سةالمي جصمۀة مدشسةي
حوچۀ علمي ق .
 .22طبرسي فضل ب حس ( )8732مجمع لبيصن في تفسير لقرآن
ج .7 1تهر ن :اتشصش ت اصرر خسرو.
 .28مطهر مرتضي ( )8722مد دهص غيبي دش چادگي بشةر .82
تهر ن :اتشصش ت ردش .
 .22اقي پوشفر ولي هلل ( )8717رول مدیریت سالمي و لگوهةص
آن  .22تهر ن :مركز مطصلۀصت و تحقيقصت مدیریت سالمي.
 . 27ب بصبویه قمةي (اةيخ رةدوق) محمةد بة علةي بة حسةي
(8722ق) كمصل لدی و تمصي لنۀمه ج .2 8ق  :اتشصش ت د ش
لرتب السالميه.
 .22مطهر مرتضي ( )8737قيصي و اقالب مهد چ دیدگصه فلسةف
تصشیخ  .87تهر ن :اتشصش ت ردش .
 .22اهج لبالغه مجموع خطبه هص و اصمه هص و كلمةصت قاةصش مةصي
علي عليه لسالي ( )8717گردآوش سيد شوةي ترجمة محمةد
داتي  .2ق  :اتشصش ت آل علي.
 .22طيب سيد عبد لحسي ( )8731أطيب لبيصن في تفسةير لقةرآن
ج .2 82تهر ن :اتشصش ت سالي.
 .23مدشسي سيد محمد تقي (8282ق) م هد لقرآن ج.8 87
تهر ن :د ش محبي لحسي .
 .21مجلسي محمد بصقر (8222ق) بحصش الاو ش لجصمۀةه لةدشش خبةصش
الئمه الطهصش ج .21بيروت :مؤسس لوفصء.
 .22مترجمةةصن ( )8733تفسةةير هةةد یت ج .8 2مشةةهد :بنيةةصد
پژوهشهص آستصن قدس شوو .
 .22ذكةةصوتي قر گوچلةةو عليروةةص ( )8717سةةبصب لنةةزول ج.8 8
تهر ن :اشر اي.
 .28حر عصملي محمد ب حس (8222ق) تفايل وسصئل لشيۀه لي
تحايل مسصئل لشریۀه ج .8 82ق  :مؤسس آل لبيت.
 .22كصاةةصاي مةةال فةةت هلل ( )8722مةةنهج لاةةصدقي فةةي لةةز ي
لمخصلفي ج 3بي چص .تهر ن :كتصبفرواي محمد حس علمي.
 .27دیلمي حسة بة بةي لحسة (8282ق) شاةصد لقلةوب لةي
لاو ب ج .8 8ق  :اتشصش ت اریف شوي.
 .22مرصشي اير چ اصرر و همرصش ن ( )8732تفسير امواةه ج 2
 .8تهر ن :د ش لرتصب السالميه.
 .22مرصشي اير چ اصرر و همرصش ن ( )8732تفسير امواه ج 23
 .8تهر ن :د ش لرتصب السالميه.
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 .22سيوطي جالل لدی (8222ق) لدش لمن وش في تفسةير لمةوثوش
ج .2ق  :كتصبخصا آیت هلل مرعشي اجفي.
 .23اۀير تصج لدی محمد ب محمد ( )8727جةصمع خخبةصش .2
ق  :اتشصش ت شوي.
 .21طبصطبصیي سةيد محمةد حسةي (8283ق) لميةز ن فةي تفسةير
لقرآن ج  .2 2ق  :دفتر اتشةصش ت سةالمي جصمۀة مدشسةي
حوچۀ علمي ق .
 .22مترجمةةصن ( )8733تفسةةير هةةد یت ج .8 1مشةةهد :بنيةةصد
پژوهشهص آستصن قدس شوو .
 .32قر ئتي محس ( )8717تفسير اوش ج .8تهر ن :مركةز فرهنگةي
دشسهصیي چ قرآن.
 .38قراي سيد علي كبر ( )8733تفسير حس لحةدی ،ج.7 7
تهر ن :بنيصد بۀ ت.
 .32ماطفو حس (8722ق) لتحقيق فةي كلمةصت لقةرآن ج.87
تهر ن :اشر لرتصب.
 .37جو د آملي عبد هلل ( )8712تسني ج .8 82ق  :مركةز اشةر
سر ء.

 .32طبصطبصیي سةيد محمةد حسةي (8283ق) لميةز ن فةي تفسةير
لقرآن ج  .2 1ق  :دفتر اتشةصش ت سةالمي جصمۀة مدشسةي
حوچۀ علمي ق .
 .32مطهر مرتضي ( )8732تۀلي و تربيت دش سالي  .27تهر ن:
اتشصش ت ردش .
 .32تميمي آمد عبد لو حد ب محمةد ( )8722غةرش لحرة و دشش
لرل  .8ق  :دفتر تبليغصت سالمي حوچۀ علمي ق .
 .33بحر اي سيد هصا (8282ق) لبرهصن فةي تفسةير لقةرآن ج2
 .8تهر ن :بنيصد بۀ ت.
 .31ب بصبویه قمةي (اةيخ رةدوق) محمةد بة علةي بة حسةي
(8287ق) من ال یحضره لفقيه ج .7 7ق  :مؤسس اتشصش ت
سالمي و بسته به جصمۀ مدشسي حوچۀ علمي ق .
 .32مطهر مرتضي ( )8737اسصن كصمل  .88تهةر ن :اتشةصش ت
ردش .
 .12مرصشي اير چ اصرر و همرصش ن ( )8732تفسير امواةه
ج  .8 28تهةةةةةةةةر ن :د ش لرتةةةةةةةةصب السةةةةةةةةالميه.

