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 مقدمه

 اقتصاديو  یاجتماع اهداف به رسيدن براي کنند یم تالش زیادي جوامع امروز، پرشتاب جهان در

 به امر این. ببرند بهره بهينه و مختلف هايشيوه و الگوها از خود، حيات تداوم ت،ینها در و داریپا

 فناوري و محيطی سریع هايدگرگونی از ناشی خطرهاي و واژگونی و سقوط از جلوگيري منظور

مهم انسانی نيروي و فيزیكی ي،اقتصاد هايسرمایه توسعه، مدیریت سنتی هايدیدگاه در. است

 ةیسرما بهآنچه  از بيشتر توسعه، براي حاضر عصر در اما. کندمی ایفا جامعه در را نقش ترین

 ةیسرما بدون جامعة در زیرا است، نياز اجتماعی ةیسرما به باشد، نيازمند انسانی و فيزیكی اقتصادي،

 (.5، ص831  ، بيكر) شد نخواهد ادهاستف بهينهطور  به هم هاسرمایه دیگر از اجتماعی،

 امكانات نیآخر به زيتجه و يماد ثروت انباشت در فقط توانینم را هاسازمان قيتوف امروزه

در (. 81ص ،831 و همكاران،  یميمق) کرد یابیارز یارتباط و یاطالعات يهايفناور و یكیزيف

مورد  یاجتماع ةیسرما نام به هیاسرم از يگرید شكل ،یكیزيف و یمال ،یانسان يهاهیکنار سرما

 صرفاً ،یاجتماع ةیسرما(. 64ص ،838  ،یو رزم یباستان)قرار گرفته است  یتوجه روزافزون

است که کل جامعه و  یبلكه چسب دهد، ليتشك را جامعه يربنایز که ستين نهادها از يامجموعه

 یاجتماع ةیسرما ،نيهمچن. (Bebbington et al., 2004, p.35) کندیسازمان را به هم متصل م

 یسازمان یابيو راه کام کند یم جادیا سازمان یكیزيف و یانسان ةیسرما يارتقا يمناسب برا يبستر

 و معنا یاجتماع يهاگروه نيب در فرد یزندگ به یاجتماع ةیسرما گر،ید ياز سو. دسازیمرا هموار 

 (.1، ص838 و همكاران،  یالوان) کندیمتر  بخش و لذت ترجذاب را یزندگ و بخشد یم مفهوم

 همم  یاسالم جوامع نكهیا به توجه با است، یغرب علم دیجد ميمفاه از یاجتماع ةیسرمااگرچه 

 یاسمالم  تممدن  گسترش در یانكارنشدن نقش لحاظ نيهم به و اندداشته يفرد منحصربه یهمبستگ

 وجو جست را یاجتماع ةیسرما يها مؤلفه زين اسالم یاجتماع دستورات در دارد امكان اند،کرده فایا

 (.15 ص ،833 کوهكن، ) کرد

                                                           
1. Baker 
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 اینكمه  اول: کرد نييرا تب اجتماعی ةیسرما و دینی مفاهيمابط ور توانمی منظر دو از کلی، طور به

 آن کرد سعی باید که است اجتماعی ةیسرما جامع، کل و ایدئولوژي مكتب، یكعنوان  به دین خود

 بمه  توجمه  دیگمر،  نحموة . ساخت آن يها ارزش بر مبتنی را جامعه ميتتما و داد رشد جامعه در را

جمز آن   و يورزانصماف  و عمدالت  خمدامحوري،  ماننمد  دین مترقی ابزارهاي و ها هیسرما ها،ارزش

 ،يرداد) اسمت  اجتمماعی  ةیسمرما  انباشمت  و کاشت ینوع به و انسانی جوامع پرورش و رشد براي

 (.13 ص، 831 

موجود  اريبس ميرمستقيو غ ميمستق يها اشارهو  ميمعارف، مفاه ها،موزهآ اسالم، مقدس نید در

. را استنباط کرد یاجتماع ةیسرما شیانباشت و افزا د،يمرتبط با تول ميمفاه توانیم هااست که از آن

 عواممل  نیتمر مهمم  از. شمود یمم  محسموب  یاجتمماع  ةیسمرما  يهما شاخص و هامؤلفه ميمفاه نیا

 و ارتقما  يهما  اسمت کمه سمازوکارها و روش    نیم در اسمالم ا  یاجتماع ةیرماس يهامؤلفه تيارجح

بمه   يابمزار  شمتر يدر غمرب ب  یعلوم اجتمماع  شمندانیدر نگاه متعارف اند یاجتماع ةیسرما شیافزا

قمرآن و   فیاز کتاب شر گرفتن الهاماسالم و  نیتمسك به د رو،  نیاز ا. است یو عوامل کمّ ميمفاه

 نهادهما  و هاسازمان جامعه، يارتقاحل تعارضات، بهبود و  يراهگشا تواندیم( ع) اطهار ائمة رةيس

 (.11 ، ص836  ،یوسط ینصرالهو  سهیو) باشد یاله کمال و رشد ريمس مودنيپ در

 مسئله انیب

 بما  مما،  ياممروز  جامعمة  یو فرهنگم  یاز مسمائل اجتمماع   یعيبخمش وسم   دهمد  یم نشان هایبررس

 بمه  مسمائل  نیم ا افتنيم ن سامان یاصل ليدل دیشا. ستين یشدن لح نظرانصاحب یمعمول يها نسخه

 برگمردد  ینم ید ةجامعم  یاجتمماع  يسماختارها  و فرهنم   بما  شمده،  دهيم چيپ يهانسخه اندک تطابق

 (.63ص، 834  زند،یشجاع)

 مختلمف  يکشمورها  کمه  است يرگذاريتأث يهاموضوع از زين یاجتماع ةیسرماراستا،  نيهم در

 ،یو عباسم  يصممد ) رنمد يگیم بهره آن تيظرف ازجز آن  و ياقتصاد ،یاعاجتم اهداف تحقق يبرا

 درنظرگمرفتن  هاآن از یكی که بود خواهد یعوامل مستلزم یاجتماع ةیسرما نیتكو(. 34ص،  83 

 (.11ص، 834  ،یضرغام) است یارزش نظام
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 ربم  مبتنمی  قموي  اجتماعی هنجارهاي و روابط نامحسوس، و محسوس طوربه دارد قدرت دین

و جمز آن   محموري  عدالت روابط، در اعتماد خيرخواهی، عقالیی، نگاه با همراه جمعی و فردي نفع

. کنمد  تضممين  انسمانی  جواممع  اخروي و دنيوي زندگی براي توحيدي و الهی رویكرد اساس بررا 

 دارد شمه یر توحيدي مفاهيم از دور و غربی تفكرات در اجتماعی ةیسرما مفهوم کرد دقت باید البته

 توحيمدي  عناصمر  بمر  مبتنی دینی كرةيپ و دستگاه آنكه حال است، کرده پيدا نمو و رشد آنجا در و

 (.11 ص، 831  ،يرداد) است

 یزندگ در آن مثبت آثاربا وجود  که است نیا یاجتماع ةیسرما مفهوم یبررس در یاساس مسئلة

 ةیسمرما  رابطمة  بمه  رکمتم  رانیم ا یاجتمماع  علموم  محققان مختلف، سطوح در ياقتصاد و یاجتماع

 يريتأث یانيوح نظاماست  داده نشان قاتيتحق که یدر حال. اندپرداخته اسالم يهاآموزه با یاجتماع

 (.4 4ص، 836 و همكاران،  یمیکر) گذاردیم یاجتماع ةیسرما بر مهم

 یاجتمماع  ةیسمرما  بمودن اصل مهم است که با وجود نوظهور نیا نيمب یقرآن يهاآموزه یبررس

 ةیسرما يسازیغن يراستا در یاسالم ميتعال ،یاجتماع علوم عرصةدر  ادياصطالح نوبن كی عنوانبه

و همكماران،   انيعیبد)است  شده  ميمختلف جامعه، در سطح خرد و کالن تنظ يدر نهادها یاجتماع

 کمه در جامعمه،   يعناصر انيگفت در م توانیم( 834 ) امایفوکو ريبه تعب جه،يدر نت(. 1ص،  83 

 .دارد تياهمو مذهب  نینقش د کنند،یم تیآن را تقو ای آورند،یم وجود بهرا  یاجتماع ةیسرما

طمرف بسمط    كی از پژوهش نیا یاصل دغدغة ن،یبنابرا. است شده واقع تفلغ موجبامر  نیا

بسمط   نیم ا یمحمور اصمل   یارزشم  نظام قراردادن گرید يسو از و رانیا در یاجتماع ةیسرمامفهوم 

 .است

 یسازمان یها هیسرما عانوا

در  هیسمرما . مفهوم اسمت  نیاز ا يمتعدد صورِ يحاو ةیسرمادر مبحث  توسعه ينظر متون امروزه

 اشمكال  و قالب در که دارد ارياختامكانات و منابع در  ها،ییدارا مجموعةعام خود داللت بر  يمعنا

 (:11 ، ص836  ،يو غفار يمحمود) از اندعبارت هاآن نیترمهم که کندیم دايپ نمود مختلف
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جامعمه ماننمد آب،    كیم  اريدر اخت یِطيمح ستیو ز یعيطب يهاییدارا شامل: یعيطب ةیسرما -

 .استو جز آن  نيمعادن، جنگل، خاک، سرزم

 يربنما یز زاتيم تجه هما، سمازه  هما، کارخانمه  آالت، نيماشم  مجموعمة  شامل: یكیزيف ةیسرما -

 .استبشر  سازدست کهو جز آن  ساختمان

 يهابر دانش، تخصص و مهارت یکه مبتن یانسان يهايتوانمند و هاتيقابل: یانسان ةیسرما -

 .است یانسان

 ارزشمند صةيخصو  يریپذجامعه ندیشده از فرا حاصل عادات و هایژگیو: یفرهنگ ةیسرما -

 .است یفرهنگ و یاجتماع يهاتيصالح کنندة انيباست که  یفرهنگ

 ةواسط که به دارد داللت هاانجمنو  تعامالت، ها،شبكه بطروا مجموعة بر: یاجتماع ةیسرما -

 واکمنش  و شمود  یمم اجتمماع   یموجب گرم و رديگ یم  مشترک شكل يهاارزش و هنجارها

 .کندیم ليتسه را یاجتماع متقابل

 آن یهاو شاخص یاجتماع ةیسرما

 و شمده  ياقتصماد  و یاجتماع علوم حوزةوارد  رياخ يهاسال در که است ياواژه یاجتماع ةیسرما

 اسمت  گشموده  ياقتصماد  و یاجتمماع  مسمائل  یابیم علت و ليتحل در را تازه ياچهیدر منظر نیا از

 Forte et) ندارد وجود یاجماع یاجتماع ةیسرما فیسر تعر بر(. 8ص،  83  همكاران، و انيعیبد)

al., 2015, p.49 .) شمده  نمه ید و اعتمماد نهاد قواع هنجارها، مثابة بهآن را  توانیم یکل فیتعر كیدر 

اسمت کمه عممل     یمختلف یاجتماع يرهايمفهوم شامل متغ نیا. دينام یدر روابط و ساختار اجتماع

 (.Lederman et al., 2002, p.509) بخشدیم ارتقا را هاافراد و گروه

 انجمام  یاجتمماع  ةیسمرما  نمة يکمه در زم  يمتعمدد  قاتيتحق یبا بررس( 4 11) یلسن و كوايکوال

 مهمم  سمه شماخص   8یالتيتشمك  تيم و فعال 1هما شمبكه  ، که اعتماد دنديرس جهينت نیبه ا بود، گرفته
                                                           
1. Trust 
2. Networks 
3. Associational Activity 
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 يتمر  موضوع، اعتماد نقش پررنم   نیا يمتون نظر بر  هيبا تك ن،يب  نیدر ا. هستند یاجتماع ةیسرما

 .کندیم فایرا ا

بماط متقابمل   هنجار و ارت ريتأثاعتماد تحت . ستا یاجتماع ةیسرما فیمحور تعر اعتماد، مفهوم

 (.11 ص، 833 کوهكن، ) دهدیم ليتشك را یاجتماع ةیسرماروح  و شود یم ديتول یانسان

 شمناخته  اعتماد لةيوس به یاجتماع ةیسرما واقع در. است یاجتماع ةیسرما جةينتو  مؤلفه اعتماد،

 از و آورد یمم  وجمود به را یاجتماع ةیسرمااعتماد  ،یاز طرف. با آن دارد يا هیدوسو رابطةو  شودیم

 افمراد  انيم م اعتماد باشد، داشته وجود یکاف ةانداز به یاجتماع ةیسرما ياجامعهاگر در  گر،ید طرف

 یاجتمماع  ةیسمرما  ديدر تول ییهنجارها فقط(. Coleman & Coleman, 1994, p.76) شودیم تیتقو

 ینموع  باشمند و بمه   نیآفراعتمماد  کمه  ییهنجارها. بپردازند هاانسان انيم ارتباط به که دارند دخالت

 داشمته  نقش یاجتماع ةیسرما ديدر تول توانندیم کنند، ميتنظ اعتماد براساس را هاانسان انيروابط م

 (.13 ص، 833 کوهكن، ) باشند

 اسالم در یاجتماع ةیسرما گاهیجا یبررس

 اعتمماد،  ننمد ما یشمناخت جامعمه  يرهما يمتغ بما  و ابدییافراد تبلور م نيدر روابط ب یاجتماع ةیسرما

و انسممجام و  ،یمسمائل عمموم   در مشممارکت ،یعمموم  مسمائل  و گممرانید دربمارة  ینگرانم  ،یآگماه 

 (.1ص،  83  همكاران، و انيعیبد)ارتباط دارد  يو همكار یهمبستگ

 هماي سرمایه و هاارزش رسدمی نظر به شد، انيب اجتماعی ةیسرما از که ییها فیتعر به توجه با

 ةیسمرما  تعریمف  اصملی  عناصمر  زیرا است، اجتماعی يها هیسرما هايمؤلفه نیتر مهم از یكی دینی

 (. 11 ، ص831  ،يرداد) است موجود دین در اجتماعی

 هما، مؤلفمه  مفماهيم،  از يامجموعمه  بر مبتنی اسالمی ارزشی مدیریت در اجتماعی ةیسرما مبانی

 گرایمی، آخمرت  محموري،  حمق  خمدامحوري،  ماننمد  همایی مؤلفه. است دینی هايسرمایه و هاارزش

آن  جزو  تالش صبر، مشورت، عهد، به وفاي گرایی،وحی ،بودنصادق ،یطلبتیمعنو طلبی،عدالت

 را اجتماعی هاي سرمایه و مدیریت دانش، مدیران غيرالهی جوامع در(. 11ص ،844  ل،يتجل) است

 ماننمد  ممادي  منمافع  ایمن  زيسابيشينه و مادي هايخواسته به یافتن دست براي کارآمد ابزار عنوانبه

 در غمایی  اهمداف  اسمالمی،  ارزشمی  نظمام  در ولمی  گيمرد،  کار ممی  به غيره و موفقيت شهرت، پول،
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 اخمالق  کمردن  نهادینمه  و الهمی  قرب به دستيابی اجتماعی، هايسرمایه از کارگيريبه و برخورداري

 بحمث  شمدن  مبسموط  از جلوگيري براي ادامه در(. 5  ص ،833  فاضلی، و اعتصامی) است الهی

 ةسمرمای  دربمارة  مشمابه  هماي پمژوهش  نتمای   از جمدولی  سمخن،  در ایجاز رعایت و تحقيق ةپيشين

 .آیدمی دینی هايآموزه بر متكی اجتماعی
 

 یاسالم یاجتماع ةیسرما نةیدر زم پژوهش ینظر متون یاجمال مرور. 1جدول 

 یاجتماع ةیسرما یهامؤلفه/ سطوح/ اصول/ ابعاد سندگانینو/ سندهینو فیرد

 (833 ) کوهكن  
 یشناخت يهامؤلفه
 ساختاري هاي مؤلفه
 ارتباطی هاي مؤلفه

 (833 ) فاضلی و اعتصامی 1

 الهی تقواي اصل

 انصاف و عدالت اصل

 خودپسندي و غرور از پرهيز اصل

 حلم و تواضع اصل

 روییخوش و روییگشاده اصل

 دنياطلبی از پرهيز اصل

 اکوپاتی با مقابله اصل

 (831 ) همكاران و کبریا فاضلی 8
 فردي هايمؤلفه

 اجتماعی هايمؤلفه

 (831 ) هاللی و گنجی 6
 (اجتماعی اعتماد شناخت، و آگاهی) کيفی هايمؤلفه
 (اجتماعی ارتباطات اجتماعی، مشارکت) کمّی هايمؤلفه

 (838 ) یفاضل و اعتصامی 5

 ميزان نظام، نهادهاي و قواعد و قانونی هايچارچوب) محيط سطح
 (سياسی فرایند در مسئوليت و مشارکت

 (ساختاري گرایشی، - شناختی اي،رابطه - کنشی) خرد سطح
 حضرت با تعامل در صداقت نفس، اعتمادبه عهد، به وفاي) پایه سطح

 (جامعه و ربوبی

 (836 )ویسه و نصرالهی  4

 اجتماعی اعتماد
 اجتماعی هايشبكه

 اجتماعی مشارکت
 مشارکت فرهن  و مسجد

 اجتماعی همبستگی
 دوستی و اخوت
 مشورت و شورا
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 پژوهش روش

 اسمت  قيم روش تحق رسماند، یمم  را قيم تحق اعتبمار  و اصالت که یعلم قيتحق جنبة نیترمهم دیشا

 ةیسمرما  سمطوح حاضر شمناخت   پژوهش هدف شد انيب که طور نهما(.  1ص، 838  ،يورد گل)

هدف،  ثيپژوهش از ح نیا ن،یبنابرا. است الحكمهزانيقدر م گران کتابِ اتِیروا براساس یاجتماع

 منظمموربممه. اسممت ییاسممتقرا يكممردیرو يو دارا یفمميبممه لحمماظ روش، ک ن،یاديممبن ایمم یاکتشمماف

 .شد هگرفت کار بهمضمون  ليتحل كيتكن هاداده ليوتحل هیتجز

 هاداده یگردآور روش

کتماب   نیم انتخماب ا . اسمت  الحكمه زانيمقدر  کتاب گران ،مورد مطالعه یپژوهش منبع اصل نیا در

 :است ریداشت که به شرح ز ليدل نیچند فیشر

 کمرده را ارائمه   یخموب  يبنمد دسمته  ات،یم روا مشابه نيمضام دادن قرار هم کنار با کتاب نیا -

 کشد؛ینم طول يادیز زمان نظر مد وضوعم داکردنيکه پ يطور به. است

 شود؛ يخوددار نیعناو تداخل ای ثیاحاد تكرار ازمجموعه تالش شده است  نیا در -

 دارد، یو اجتمماع  یاخالقم  مضمون کهرا  یثیاحادو  ستين یفقه اتیکتاب ناظر به روا نیا -

 است؛ کرده انيب

 آورده مبحمث  آن بمه  مربوط اتیآ ،(ع) نيمعصوم اتیروا به پرداختن از شيپ کتاب نیا در -

 .است شده

 شمده  دينور تول یعلوم اسالم يوتريکامپ قاتيمرکز تحق درکتاب که  نیافزار ا نرم يريکارگ بهبا 

، «اعتماد»از جمله  - یعرب به یمتن اصل درو  یبه فارس کتاب ترجمة در - يمتعدد يهاواژه ،است

 ،«يبمرادر  و بمرادر » ،«اتحماد » ،«ممان یا و اممن » ،«نصر» ،«توکل» ،«وثوق» ،«رساندن ياری» ،«یدوست»

 .شد وجوجستآن  جز و «عون» ،«ارتباط»

 یاجتمماع  ةیسرمابا بحث  توانستیم که ییهابخش اتِیروا ،يادواژهيکل يوجوجست کنار در

 .افتیادامه  يهاداده اشباع به دنيرس تا وجوهاجست نیا و شد یبررس باشد، مرتبط
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 هاداده لیتحل

 مضممون،  ليم تحل. شد گرفته کار بهمضمون  ليتحل كيتكن منابع، و هامتن از ميمفاه ستخراجا يبرا

. شمود  یم سازيهینظر مضمون واحدهاي بر یمبتن که است یفيک هايداده از استنتاج ینوع ،در واقع

 نمحققما  دگاهیم د یبمازخوان  ایم  هما داده در موجود دةيپوش و مكنون( هاي)الگو افتنی با راهبرد نیا

 تمرکمز  از توانیم روش نیا کمك به. بخشد بهبود را قيتحق هايافتهی کندیم تالش ها،داده دربارة

 هما دهیم پد از يتمر قيم دق نيمضمام  و کمرد  گمذر  هاداده از مستخرج کدهاي و مسموعات بر صرف

 فتای هاداده در که است ییالگو مضمون، (.Sandelowski & Barroso, 2006, p.145) آورد دست به

 دهیم پد از ییهما جنبمه  ريتفسم  بمه  حداکثر و مشاهدات، یسازمانده و فيتوص به حداقل و شودیم

 .(Boyatzis, 1998, p.4) پردازد یم

 ريفراگ و دهندهسازمان ه،یپا مضمون گونه سه مضمون، از خود بنديدسته در(  111) ن ياسترل

 بما  ت،یم در نها و شمود یمم  جماد یا نيممضما  از ايشبكه ن،يمضام ليتحل با است معتقد و شناخته را

 .شود یم نييتب مدل و استخراج، ،یاصل ميمفاه ها،آن ليتحل

 دادهماي  از ميمسمتق  طمور  به نيمضام نیا. است تركینزد هاداده به نيمضام ةيبق از هیپا مضمونِ

 ه،دهنمد  سمازمان  مضممون . شودیم محسوب ،یباالدست نِيمضام ریسا براي ییمبنا و استخراج ،یمتن

 واقمع  در. کنمد یمم  گمذاري نام و بنديطبقه ،ییهاخوشه در را هیپا نيمضام و دارد ياواسطه حالت

 مضممون  ت،ینها در .کند یم گذارينام و صيتلخ بندي،دسته تر،یانتزاع یدر سطح را هیپا نيمضام

 صيتلخم  قیم طر از کمه  انمد مضممون  سمطح  نیبماالتر  ن،يمضام از دسته نیا. شودیم مطرح ريفراگ

 دارنمد  را انتمزاع  سمطح  نیشمتر يبها  آن. دشون یم ديبازتول دهنده،سازمان هاي مضمون از ايمجموعه

 (.11 ص، 831 و همكاران،  يمرتضو)

 لیوتحل هیتجزو  جینتا

آن  یاست که طم  یليتحل يندیباز فرا يکدگذار. شودیم آغاز باز يکدگذار با هاداده ليتحل ندیفرا

بماز،   يکدگمذار  در. شمود یمم  کشمف  مفهوم هر به مربوط ابعاد و هایژگیو و شده ییشناسا ميمفاه
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 شمود یم تمرکز ییهامشخصه فهم بر و شوندیم يگذارنام هاشده در داده مشاهده يزهايچ ای عیوقا

 (.1 ص، 836 و همكاران،  یرانیا)شده است  عیوقا نیا شدنفرد که موجب منحصربه

 گرفتمه  کمار بمه  هیپا نيمضام افتنی منظور به شد انيب که طورهمان پژوهش نیا در باز يکدگذار

 ممرتبط  يهما دواژهيکل به هاآن یاصل ةیمادرون که تیروا 811 از شيب ات،یروا یبررس از پس. شد

 .است شده انيب آن از یقسمت 1 جدول در که شد استخراج بود، كینزد یاجتماع ةیسرما با
 

 پژوهش یها دادهاز  یا خالصه .2جدول ادامة 

 تیروا شمارة داده هیپا مضمون فیرد

  
 کنندة سست ةمثاب به دروغ

 اعتماد
او کم  به اعتماد ،شناخته شود ییگو کسى که به دروغ(: ع) یعل امام
 .شود یباور م شیها گفته کند،و کسى که از دروغ اجتناب  شود یم

 1543 

 برادران صادقانة کردن ياری 1

 کند، یم همراهى جان باآنكه : اندگروه سه برادران(: ع) ادقص امام
 برادرى در گروه دو این و رساند یم یارى مال باآنكه  دیگرى
 براى را تو و رديگ یم معاش وجه تو ازآنكه  سومى و اند،صادق

 .مدان اعتماد مورد را او خواهد، یم خوشى و لذّت اندکى

188 

 انتيخ از ینه 8
 خيانت او به است، مسلمان برادر مسلمان،: (ص)خدا  پيامبر
 .گذارد نمى یاور بى و تنها را او و گوید نمى دروغ او به کند، نمى

3356 

  ییگو از دروغ ینه 6
 خيانت او به است، مسلمان برادر مسلمان،(: ص)خدا  پيامبر
 .گذارد نمى یاور بى و تنها را او و گوید نمى دروغ او به کند، نمى

3356 

 برادر گذاشتن تنها از ینه 5
 خيانت او به است، مسلمان برادر مسلمان،(: ص)خدا  پيامبر
 .گذارد نمى یاور بى و تنها را او و گوید نمى دروغ او به کند، نمى

3356 

4 
 به کردن اعتماد از ینه

 بكارینفس فر
 به اگر. است فریبكار بسيار تو نفْس همانا(: ع) یعل امام
 .کشاند یها م را به سمت ارتكاب حرام شيطان تو کنى، اعتماد آن

11513 

 ميفرد لئ به نكردن اعتماد 1
از اعتماد به فرومایه بپرهيز؛ زیرا فرومایه هر کس را (: ع) یعل امام

 .گذارد یکه به او اعتماد کند، تنها م
 3 56 

 معامالت در بیفر از ینه 3
 ودنب سالمو ]کسى که در قيمت کاال  کردن مغبون(: ع) صادق امام

 .است حرام کرده، اعتماد فروشنده به[ جنس
 63 3 

 روابط ميترم به قیتشو 3
 با که است کسى ارتباط ایجاد در فرد ترینقوي(: ع) نيحس امام

 .کند برقرار رابطه بریده او از که کسى
113 

 ینيبدب از ینه 1 
 هيچ به بدبينى، سبب به که است کسى مردم بدترین(: ع) یعل امام
 .نورزد اعتماد او به کسى بدکرداریش، سببو به  نكند اعتماد کس

3831 

   
 شرط شيپ دوست آزمودن

 اعتماد
 1643  .مكن اعتماد او به دوست، آزمودنِ از پيش (:ع) یعل امام

 6565  .نكن اعتماد ندارد دین که کسى پيمان و عهد به(: ع) یعل امام نانیدیب به اعتماد از ینه 1 
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 پژوهش یها دادهاز  یا خالصه .2جدول ادامة 

 تیروا شمارة داده هیپا مضمون فیرد

 عتمادا از پس تملقِ از ینه 8 

 افراط حضرت آن ستایش و مدحبه فردى که در (: ع) يهاد امام
زیادى مدح و ستایش، باعث  زیرا! باش مواظب: فرمودیم بسيار

و چون مورد اعتماد برادرت قرار گرفتى، از تملّق  شود یبدگمانى م
 .باش داشته تيدست بردار و حسن ن

 3433 

 6 
 به اعتمادبه  دعوت

 خداوند
هر که به خدا اعتماد کند، خداوند شادمانى نشانش (: ع) یعل امام

 .کند کفایت را کارهایش خداوند کند، توکلدهد و هر که به او 
11584 

 ايح تیرعا به دعوت 5 
ادب و حرمت ميان خود و برادرت را از بين نبر و (: ع) صادق امام

 ميان از نيز حيا حرمت، و ادب رفتن بين از با زیرا ؛دار آن را نگه
 .است  دوستى پایدارى مایه حرمت، و ادب داشتن نگه و ودر مى

 38 

 4 
 یمهربان انصاف، به دعوت
 حسد از يدور و

برادران در ميان خود به سه چيز نيازمندند که اگر به (: ع) صادق امام
پاید وگرنه از یكدیگر جدا و دشمن هم  مى  کار بندند دوستى

 با مهربانى دیگر،یك با  انصاف: هاست نیآن سه چيز ا. شوند مى
 .هم به حسدنبردن و یكدیگر،

 35 

 1 
به حسن خلق  دعوت

 یدوست استوارکنندة ةمثاب به
 5814 .کند مى استوار را  دوستى رشته خُلق، حُسنِ(: ص)خدا  پيامبر

 3 
 یبخشندگ به دعوت
 یدوست ندةیزا ةمثاب به

 3551 .آراید مى را اخالق و آورد مى  دوستى بخشندگى،(: ع) على امام

 3 
 يوجوجست از ینه

 وبيع
 کند، وجوجست را[  مردم] پنهانى يها بيع که هر(: ع) على امام

 .کندیم محرومها  دل  دوستى از را او خداوند
 63 4 

11 
 یرخواهيخ به دعوت
 یدوست نندةیآفر ةمثاب به

 31 11 .نشاند مى بار به  دوستى ،(یكرنگى) خيرخواهى(: ع) على امام

  عهد هب يبه وفا دعوت  1
 براى] گزینش شایستة باشد، وعدهخوش که هر(: ع) على امام

 . است[  دوستى
11146 

11 
 و یخطاپوش دعوت

 يریعذرپذ
 خطاى و گناه که است کسى آن تو برادر بهترین(: ع) عسگرى امام

 .کند فراموش خود، به را تو
133 

 برادر به زدن تهمتاز  ینه 18
 ميان حرمتى زند تهمت خود دینى برادر به کس هر(: ع) صادق امام

 .ماند نمىجا  به دو آن
114  

16 
 یمهربان به حاکم دعوت

 مردم با

 رسيد زیادتى به اگر که است حكمران وظيفة بعد، اما(: ع) على امام
 او رفتار دگرگونى و حال تغيير موجب شد، مخصوص نعمتى به یا
 به وا نزدیكى بر کرده نصيبش خدا که هایىنعمت و نشود رعيتش بر

 .بيفزاید برادرانش به او مهربانى و خدا بندگان

313 
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 پژوهش یها دادهاز  یا خالصه .2جدول ادامة 

 تیروا شمارة داده هیپا مضمون فیرد

15 
 ارائه در تيشفاف به هيتوص

 اطالعات
 نپوشانم، شما از را رازى که من بر شماست حق بدانيد(: ع) یعل امام

 .جن  در مگر
3 31 

14 
 از گرفتن مشورتبه  هيتوص

 مردم
 شما با رایزنى بدون... که من بر شماست حق ديبدان(: ع) یعل امام

 .قضاوت در مگر نكنم را کارى
3 31 

11 
 يبرابه حاکم  هيتوص
 مردم حقوق تیرعا

 موقع به را شما عطایاى و حقوق) نكنم تأخير شما حق اداى در
 یكسان حق در را شما همه و نكنم درن  آن رساندن در و( بپردازم

 .بدانم
3 31 

13 
 مدارا يبرابه حاکم  هيتوص

 مردم با
 پيشة را مدارا و نرمش رسيدى،  حكومت به هرگاه(: ع) على امام

 . خود کن
3 31 

15 
 يهاسنت حفظ به هيتوص
 گذشتگان كين

 سنت: نوشت اشتر مالك به مصر  حكومت فرمان در(: ع) على امام
 موجب و اند کرده رفتار آن به امت این بزرگان که را اى پسندیده
 ت،اس گرفته سامان آن طبق مردم کار و شده همبستگى و همدلى
 این از چيزى به که مكن جادیا روشى و سنت گاههيچ و مشكن
 آن گذارپایه صورت این در زیرا زند، اى لطمه گذشته هاىسنت
 .گناهكار آن  شكستن با تو و بود خواهد مأجور گذشته سننت

3  4 

14 
 وریز مثابة بهعدل  فيتوص

 حكومت
 8 31 .است عدالت ، حكومت زیور(: ع) على امام

11 
 حسن يهااخصش انيب

 استيس
 سياست حُسن از ل،يوم فيح از پرهيز و تدبير حُسن(: ع) على امام

 .است
3 13 

 یاله وعدةبه  اعتماد 13
 نداده او به خدا و باشد خواسته خدا از که کيست(: ع) باقر امام
 به یا! باشد؟ نكرده کفایتش او و باشد کرده توکل خدا بر یا! باشد؟

 !باشد؟ نداده نجاتش داخ و باشد کرده اعتماد او
11561 

 هیم پا نيمضمام  ،یاجتماع ةیسرما نةيدر زم اتیروا یبررس با شد، انيب 1در جدول  که طور  همان

بود تا بتوان  اتیدر روا شتريب قيبه تدق ازين ،دهندهسازمان نياستخراج مضام منظور به. شداستخراج 

مجمدد   ینياز خوانمدن و بمازب   پمس . ادد قمرار  مشمابه  يهما سنخ و همسن  را در دسمته  هم اتیروا

 یو مخاطب برخم ( مخاطب خرد) «مردم عامة» اتیروا یبرخ یمخاطب اصل شد مشخص ات،یروا

 یبعضم  در زيم ن هما خطماب  نیم ا يمحتوا عالوه به. بودند( کالنمخاطب ) «حاکمان و رانیمد» گرید

 ن،یبنمابرا . بمود  «یرشم نگ»و  يررفتمار يغ يهما هيتوص گرید یبرخ در و «يرفتار» يهاهيتوص موارد
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 ،یخمرد و نگرشم   ،يخمرد و رفتمار   اتیروا: شكل گرفت صورت نیدهنده بدمضمون سازمان چهار

 بما  گرفت، انجام یپژوهش در منابع اسالم نیا کهاز آنجا  عالوه به. یکالن و نگرش ،يکالن و رفتار

فرد  كی تيتبع همةاست  یهیآن، بد بودنیاله و یآسمان به اعتقاد و اسالم نید يهاآموزه به توجه

 81کد . دارد یاله يهاوعده به که است ياعتماد حاصل ها،آموزه نیا از شیرفتارها و هانگرشدر 

فرد معتقد  كی يهانگرش و رفتارهااعتماد در  نیا وجود دهندةنشانمشابه آن،  اتیروا و 1 جدول

 ريتمأث بمر نگمرش و رفتمار فمرد      یدر صمورت  شمد، استخراج  اتیرواکه  يزيچهمة  ن،یبنابرا. است

 ةیسمرما مدل  ابعاد همةرو  نياز هم. باشد داشته اعتماد یبه وعده و دستورات اله يو که گذارد یم

 از یكم ی: داردمحمور   دوپمژوهش   یینهما  ممدل . رديم گیم قرار یاله وعدةاعتماد به  لیذ ،یاجتماع

 ایم  يرفتمار - هما خطماب  يوامحتم  را گمر ید محمور  و -حاکم ای مردم- اتیروا مخاطب را محورها

 .است شده ميترسپژوهش  نیا یینها مدل ادامهدر . دهدیم شكل -ینگرش
 

 

 

 پژوهش یینها مدل. 1 شکل
 خرد کالن سطح خطاب

 گرشین

 فتاریر

 محتوای
 خطاب

 حریم رعایت: کالن و رفتاري بعد 
دادن بمه   فرصمت  ممردم،  خصوصی

 امممور در مشممارکت مممردم بممراي
 بسترسمممممممازي اجتمممممممماعی،

 نظمرات  دریافت و گرفتن مشورت
 دادن انجمممام در شمممفافيت مممردم، 
 حفمظ  انصماف،  و عمدالت  کارها،
 گذشتگان نيكوي هايسنت

 را مممردم: کممالن و نگرشممی بعممد
 خادمانمه  نگماه  دانستن، نعمت ولی
 نگممماه هممما، مسمممئوليت رأس در

 و همماپسممت بممه مدارانممه امانممت
 ها سمت

 نگماه  ظن، حسن: خرد و نگرشی بعد
 خيرخمممواهی، ،(اخممموت)برادرانمممه 
 حفممظ حيمما، دگردوسممتی، دلسمموزي،
 شخصمی،  حریم به احترام ها،حرمت
 بمه  اعتممادنكردن  ،ها دین بی از برائت
 لئيم

 اعتمممماد،: خمممرد و رفتممماري بعمممد
 دروغ، از پرهيمممز گمممویی، راسمممت
 عهمد،  بمه  وفماي  انفماق،  داري، امانت
 دوري دیگمران،  عيوب ستر صداقت،

 از دوري عذرپمممذیري، خيانمممت، از
 بما  شمده  بریمده  روابط ترميم تجسس،
 دوستان

 هاي الهی اعتماد به وعده
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 ن،یبنمابرا . نبمود  كسمان ی هما هيمالحظه شمد، جمنس توصم     و شكل  1طور که در جدول  همان

 .شدند ميتقس دهندهسازمان نيعنوان مضام به یکل دستةدر چهار  هياول نيمضام

 شایستة باشد، «وعده خوش» که هر»: ندیفرمایم( ع) على امام 11146 تیروا درمثال   يبرا

 -بودن وعدهخوش- يرفتار فعل كی دربردارندة که کامالً ياهيتوص « است[  دوستى براى] گزینش

 «زند تهمت» خود دینى برادر به کس هر»: ندیفرمایم( ع) صادق، امام  114 تیروا در ای. است

 -زدن تهمت- خاص رفتار كیاز  یهم بر نه تیروا نیاکه  «ماند نمى جا به دو آن ميان حرمتى

بدترین مردم کسى است که »: ندیفرمایم( ع) یعل امام، 3831 تیروا در که یدر حال. کند یم ديتأک

 ینيبدب هرچند) ستين رفتار كی از ینه ،ینه نیا که «نكند اعتماد کس چيه به «بدبينى»به سبب 

 يبرا ن،يهمچن. است گرانید به نسبت ینگرش یمنف حالت ینيبدب(. دارد زين يرفتار ينمودها

 شان،یهاخواسته به مردم دنيرس و جامعه در مردم يهاکنش ليتسه و یاجتماع ةیسرما وجود

: ندیفرمایم( ع) على امام کتاب، نیا 313 تیروا در مثال،  يبرا. دارد یفیوظا زين حاکم و حكومت

 و حال تغيير موجب گشت مخصوص نعمتى به یا رسيد زیادتى به اگر که است حكمران وظيفة»

 بندگان به او نزدیكى بر کرده نصيبش خدا که ییهانعمت و نشود رعيتش بر او رفتار دگرگونى

 مگر نپوشانم شما از را رازى که من بر شماست حق بدانيد. بيفزاید برادرانش به او مهربانى و خدا

 نكنم تأخير شما حق اداى در و قضاوت در مگر نكنم را کارى شما با رایزنى بدون و جن  در

 حق در را شما همة و نكنم درن  آن رساندن در و( بپردازم موقع به را شما عطایاى و حقوق)

 حق شما بر من و داشت دخواه نعمت حقّ شما بر خداوند کردم، چنين هرگاه پس. بدانم یكسان

 حقوق پرداخت و مردم از گرفتن مشورت حاکم، رفتار در تيشفاف وجود تیروا نیا در. « اطاعت

 .است مطلوب جامعة كی جادیا در حاکم يرفتار فةيوظ از یبخش مردم

 جهینت و بحث

 یميفاهم که شود یماسالم مشخص  نيمب نید يهاآموزه و یاجتماع ةیسرما ينظر یمبان یبررس از

اعتمماد و   مفهموم  ماننمد  دارنمد، ممرتبط بما آن    يهاشاخص و یاجتماع ةیسرماکه داللت بر مفهوم 

 اتیم و روا اتیم از آ يشممار یبم  تعداد در توانیماند و  ذکر شده ینیدر منابع د بارها ،یبخشاعتماد

مخلموق و   نيو بم  يفرد نيببر اعتماد در سطوح مختلف  یروابط مبتن قيو تعم جادیا بر دال یمطالب
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 ميمفاه نیا يريکارگ بهاستخراج و  یچگونگ طیشرا نیدر ا روشيپ مسئلة اما. کردخالق را مشاهده 

روش  يريکمارگ  بمه شد با  یپژوهش سع نیدر ا رو، نیا از. بود هاآن کردنو قابل درک و ملموس 

و  رديم ا قمرار گ مبنم  یاسالم ليمنابع اص ،یغرب يهاپژوهش قراردادن فرضشيبدون پ ،یفيک قيتحق

 يراهكمار راسمتا،   نيدر همم . افتی توانیم را یاجتماع ةیسرمااز  ییمنابع چه الگو نیا در شد انيب

 يهما  روش بمه  کمه  بمود  یاتیروا عمدة دنیکنار هم د در م،يمفاه نیا يريکارگ به يپژوهش برا نیا

 در فمرد  يهما کنش ليتسه موجب که یروابط یعنی ،روابط داشتند قيتعم ای جادیدر ا یسع مختلف

 نیم ا عممدة کمه   ليم دل نیم ا بمه  شد يبعددو یپژوهش، مدل یینها مدلرو  نياز هم. شودیم جامعه

 یمشمابه بمود کمه نگماه     يهما امر برخالف پژوهش نیا. کردیم ديتأک جنبه كی از شيب بر اتیروا

ممدل   ادنمبنماقرارد  بما ( 833 ) کموهكن  مثمال،  يبرا. داشتند یاجتماع ةیسرمابه  يبعد تكو  یخط

CRS بمرد یبنوت و اخوت را نام مم  ت،یوال ،يدر بعد ساختار. پرداخت ینیآن با منابع د قيبه تطب .

 زيم ن یدر بعد ارتبماط  ت،ینها در و کندیماشاره  یو سلب یجابیا يهامؤلفه یبه برخ یدر بعد شناخت

 در. کنمد  یمم  حیتشمر  راهنجمار   جادیا يهامؤلفهو  یاسالم جامعةارتباط متقابل در  جادیا يهامؤلفه

را در  یفم ياممر پژوهشمگر ک   نیم کمه ا  دهمد یرا مبنا قمرار مم   ینیخارج از معارف د یمدل يو واقع،

 .کندیمو تنگنا مواجه  تیبا محدود متفاوت کامالً يبستر در مفهوم كی دادن سامان

 ابلهمق ،ییروخوش حلم، و تواضع ،یاله يتقوا مانند اصول، یبرخ( 833 ) یو فاضل یاعتصام

هما   آن نيبم  ن،یبنمابرا . سمت ياستخراج اصول مشخص ن ياما مبنا کردند، انيب را آن جز و یاکوپات با

 .وجود دارد تجانس عدم

استخراج  ینید ميتعال يو بر مبنا لياص یمدل طرف كیشد از  یسعپژوهش  نیدر ا رو،  نیاز ا

 ،یینهما ممدل   محمور  كیم  استار نیا در. مشخص باشد هايبندميتقس يمبنا گر،یو از طرف د ،شود

 خمرد،  سطح از منظور. شودیم مياست که به دو سطح خرد و کالن تقس اتیروا مخاطبان به مربوط

اقموام و   دوسمتان،  نيب روابط مانند ،است گریبا افراد د تعامالتشان در افراد نيب يهاواکنش و کنش

 از رایم ز. کندیم ديسطح اجتماع تأکمردم در  با تيسطح کالن، بر روابط حاکم. همكاران ای انیآشنا

 فیوظما  حيصمح  دادن به انجمام  مطلوب یاجتماع ةیسرمابا  ياجامعه به دنيرس یاسالم ميتعال دید

 تما  ترنمد هيشمب  حاکمانشمان  بمه  ممردم : فرمودنمد ( ص) امبريم پ که طور  همان. دارد ازين زين تيحاکم

 رو، نيهم از. دارد مسئوالنمردم از رفتار  يباال يریرپذيتأثنشان از  اتیدست روا نی؛ و اپدرانشان
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 دادن مدل، سطح کمالن قمرار گرفمت کمه مربموط بمه انجمام        نیدر ا اتیروا مخاطبِ فِيط سرِ كی

 .ستا تيحاکم ياز سو فیوظا

 یبرخم  رایم ز شمد،  يگذارنام ینگرشو  يرفتار که کند یم ديتأک اتیروا يمحتوا بر گرید محور

 و نزدن تهمت ای هدبه ع يو وفا ییگو رفتار خاص مثل راست كیاز  ینه ایمربوط به امر  هاهيتوص

 ماننمد  خماص  نگمرش  ای يريسوگ داشتن از ینه ای امر به مربوط زين هاهيتوص یو برخ نكردنبتيغ

 .بود ینيبدب ای ظن حسن

و خمرد و   ینگرشم و کمالن،   يو خرد، رفتار يبعد رفتار شاملِ بعد، چهار محور،دو  نیا قيتلف

جامعمه، دوسمتان و    كی ياعضا نيو خرد روابط ب يبعد رفتار در. آورد وجود بهرا  کالن و ینگرش

و  یبعمد نگرشم  . گریكدی يهايگرفتار رفع يبرا تالش ای يدارامانت مانند ؛شهروندان مدنظر است

دارنمد ماننمد دعموت بمه      گریكمد یکه به  ییهانگرشدر سطح  یخرد مربوط به همان اعضاست ول

 ،حماکم و آداب آن اسمت   حيتعاممل صمح   کالن، و يرفتار سطحاز  منظور. یوستد نوعحسن ظن و 

منظمور   زيم و کمالن ن  یو در سمطح نگرشم   گذشته دةیپسند يهاسنت حفظ و گرفتنمانند مشورت

 نشیکمم در آفمر   دسمت  ایها را برادر خود بداند  آن. به مردم داشته باشد دیاست که حاکم با ینگاه

 بمه  اعتمماد  لیم ذ در روابمط  نیم ا هممة  آخر، گام در. کند را آنان یشخص میحر تیرعا خود، مانند

اسمت و   یالهم  نیم د كیم  ميبرخاسمته از تعمال   یاشمخاص ممذهب   رفتار رایز. رنديگیم قرار خداوند

 وعمدة اعتماد بمه سمخنان و   . است خداوند سخنان و وعده به اعتماد براساس فرضشيصورت پ به

 نیتمر ییمبنما  اعتمماد،  نیم ا و کندیم( ص) امبريپ يهاهيوصت از تيتبع به بيترغ را مسلمانان یاله

 ةيم بقبر آن وارد شمود،   ياخدشه که یصورت در و است یاسالم یاجتماع ةیسرمااعتماد، در بحث 

 . خواهند شد ريتأثیب دستورات، و هاهيتوص
 یط مبتنم و گسمترش روابم   جادیا برو معارف برخاسته از آن  اسالم کردادعا  توانیم ت،ینها در

 هممة  ینم یآفرنقش بهمفهوم در جامعه  نیتحقق ا ياما برا. کنند یم يادیز ديتأکاعتماد در جامعه  بر

 همم  و رفتمار  سمطح  در همم  دیم با نانیو ا است ازين مسئوالنو  مردم از اعم یاسالم امت كی افراد

در  یاعاجتمم  ةیسرما يريگشكل شاهدحرکت کنند تا  نید يهاهيتوص جهت در عواطف و نگرش

 .ميباش یاسالم جامعة
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 مآخذ و منابع

 از( ع) یعلم  اممام  یتیریمد يالگو بر يدرآمد(. 833 ) حامد ا،یکبر یفاضل و منصور ،یاعتصام . 

 . 1 -13 صفحات  ،1شمارة  ،8سال ،مدیریت اندیشة .یاجتماع ةیسرما يهامؤلفه منظر

 یتیریممد  يهما  مؤلفه يشنهاديپ يالگو نیتدو(. 838 ) حامد ا،یکبر یفاضل و منصور ،یاعتصام .1

، 65 شممارة  ،4سمال   ،ياقتصاد يگذار استيس .البالغه نه  ميبه مفاه یبا نگاه یاجتماع ةیسرما

 .1 -15 صفحات

 ةینشمر . توسمعه  محمور  اصل ؛یاجتماع ةیسرما(. 838 ) رضايعل ،یروانيش مهدي و ديس ،یالوان .8

 .11-13، صفحات 61  شمارة ،ريتدب

 یطراحم (. 836 )حسن  ن،يمت یزارعغالمرضا و  ،یدقجن ؛يمهد ديس ،یانالو درضا،يحم ،یرانیا .6

 ،رانیم ا تیریممد  علموم  ناممة فصل. قم استان یدولت يهامارستانيب در سخاوتمند يرهبر يالگو
 . -88 صفحات، 83 شمارة ،1 سال 

 رانیم ا يهما اسمتان  ميرمسمتق يغ يبنمد رتبمه (. 838 )محمدجواد  ديس ،یو رزم رضايعل ،یباستان .5

 .65-11 صفحات ،55 ة، شمار6  دورة ،یاجتماع رفاه نامةفصل .یاجتماع ةیسرمارحسب ب

 یاجتمماع  ةیسرما توسعة(.  83 )رخسار  ،یرودپشت يعاشور و محمد ،ینجف ه،يراض ان،يعیبد .4

 . -11 صفحات ،18 ةشمار ،3سال  ،یاسالم تيترب و رتيبص. یقرآن يهاآموزه براساس

 ،یعم يرب رضا و یالوان يمهد ديس ترجمة. یاجتماع يهاهیسرما و تیریمد(. 831 ) نیوا كر،يب .1

 .یصنعت تیریسازمان مد: تهران

 .یاسالم انتشارات دفتر: قم. قرآن در هاضدارزش و هاارزش(. 844 )ابوطالب  ل،يتجل .3

 رشتة ارشد، یکارشناس نامةانیپا. اسالم در یاجتماع ةیسرما يهامؤلفه(. 831 )محسن  ،يرداد .3

 (.ع)دانشگاه امام صادق  ،یاسيس علوم و یاسالم معارف

 ،یاجتماع علوم نامة فصل. تهيو مدرن نید یستیامكان همز یبررس(. 834 ) رضايعل زند،یشجاع .1 

 .81-48 صفحات، 81 شمارة
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 یرقمابت  رفتمار  بمر  یاجتمماع  ةیسمرما  ريتمأث  یبررسم (.  83 )مهرناز  ،یعباس و عباس ،يصمد .  

 .35-13  صفحات، 1 شمارة، 1  دورة، یسازمان فرهن  تیریمد مجلة. هاشرکت

. یاجتمماع  ةیسرماو انسجام  تیدر تقو ینید ينقش نهادها و رفتارها(. 834 ) نیبرز ،یضرغام .1 

 .11-18 صفحات، 1 شمارة، نیيآ ةینشر

 .ريرکبيانتشارات ام مؤسسة: تهران. ديعم لغت فرهن (. 848 ) حسن د،يعم .8 

 یممدل مفهموم   یطراحم (. 831 )مسمعود   ،زاده و حسمن  نيحس صفرزاده، حامد، ا،یکبر یفاضل .6 

 ،یانسان منابع تیریمد يهاپژوهش نامة فصل. البالغه نه  يهاآموزه بر ديتأک با یاجتماع ةیسرما

 .8 -81 صفحات، 1 شمارة ، سال 

 ،یغالمعباس توسل ترجمة .آن حفظ و یاجتماع ةیسرما: نظم انیپا(. 834 ) سيفرانس اما،یفوکو .5 

 .نیقلم نو تیحكا شرکت: نشر

 يهما مؤلفمه  یممدل مفهموم   یطراح(. 836 )فائزه  نژاد،  يطاهرو  نيحس فر،يخن الد،يم ،یمیکر .4 

 صمفحات  ،6 ةشمار ،1 ةدور ،یاجتماع ةیسرما تیریمد. یاسالم نظام منظر از یاجتماع ةیسرما

483-4 8. 

 ،1  شممارة  اس،یم  راهبمرد . یاسمالم  یاجتمماع  ةیسمرما  يهما مؤلفه(. 833 ) رضايعل کوهكن، .1 

 .16 - 6  صفحات

: ممورد مطالعمه  ) يپمرور نيجانشم  بمر  مؤثر یتیریمد عوامل ییشناسا(. 838 ) يمهد ،يوردگل .3 
 تحمول  تیریمد رشتةارشد،  یکارشناس مقطع نامةانیپا. (قم استان یفرهنگ يهاسازمان رانیمد

 .دانشگاه تهران یفاراب سیپرد ،یسازمان

 یاجتمماع  ةیسمرما و  ينمدار ید يهما گونمه  رابطمة (. 831 ) نما يستوده، م یمحمد و هالل ،یگنج .3 

 ،11سمال   ،يکماربرد  یشناسم  جامعه(. کاشان شهرستان مردم نيب در یتجرب و ينظر يكردیرو)

 .35-11 صفحات  ،1 ةشمار

بمر   ياتوسمعه  يهما هیسمرما  انمواع  اثمرات  نييتب(. 836 ) غالمرضا ،يغفار و رايسم ،يمحمود .11

 ةاقتصماد فضما و توسمع    ناممة فصل(. يرضو خراسان استان يتاهاروس: ردمو) یاجتماع ةیسرما

 .43 -31  صفحات ،6 شمارة ،6سال  ،ییروستا
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 شمناخت (. 831 ) رضما يعل ان،یسماز تيم چ و یعل ان،يرضائ برز،یفر ا،ينميرح د،يسع ،يمرتضو . 1

 (.مشمهد  یفردوس دانشگاه: مورد مطالعه) یعلم  ئتيه يدر اعضا یشناختروان قرارداد يمحتوا
 .33-11  صفحات ،1 شمارة ،1سال  ،يراهبرد تیریمد شةیاند

 .نشر بهزاد: تهران. نيمع لغت فرهن (. 833 )محمد  ن،يمع .11

 يبنمد تیم و اولو یابیم ارز(. 831 )معصمومه   ،یکماظم  و فرزانمه  ،یاممام  ،محممد  ديسم  ،یميمق .18

 تیریممد  .یدر نظمام دانشمگاه   یآن بر عملكرد سمازمان  ريتأثدر  یاجتماع ةیسرما يهاشاخصه
 .13-41، صفحات 1 شمارة، 3 دورة ،یسازمان  فرهن 

 در تيم خالق جماد یا بر یاجتماع ةیسرما ريتأث(. 836 ) نيميس ،یوسط ینصراله و يمهد سه،یو .16

سال  ،یاجتماع مطالعات و اسالم .(المیا دانشگاه تیریمد انیدانشجو: مورد مطالعه) انیدانشجو

 . 1 -65 ، صفحات 8 شمارة، 8
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