
 

 

 فهم رفتار سازمانی مبتنی بر فقه
 *4زاده محمد علی ،3الدین قوامی صمصام ، سید2آقا پیروز ، علی1محسن منطقی

 آهوزشی و پژوهشی اهام خوینی)ره(، قن، ایراىهؤسسة استادیار گروه هدیریت  .1

 اسالهی، قن، ایراىاندیشة . استادیار گروه هدیریت پژوهشگاه فرهنگ و 2
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 آهوزشی و پژوهشی اهام خوینی)ره(، قن، ایراىهؤسسة  رفتاری ی هدیریتادکتر .4

 (00/11/1931تاریخ پذیزش: ـ  00/00/1931 )تاریخ دریافت:

 چکیده

ػَاهل هذار،  با ًگاُ تکلیفبَد، غذد در ،یابی بِ چارچَب هفَْهی بزای فْن فقْی رفتار ساسهاًی دست ّذف با ،حاضزپژٍّص 
 ،ًظزی فقْـی هباًی  بزرسی ٍ ضٌاساییبا  ایي پژٍّصدر . کٌذی یضٌاسا را گیزی ًگزش ٍ رفتار افزاد در ساسهاى هؤثز بز ضکل

فقْی رفتـار  ّای  ٍ هؤلفِ هضاهیي تحلیل هضوَىرٍش  باٍ  گزدآٍریدیٌی ّای  ٍ دادًُػَظ  ،ّای ساسهاًی هزتبظ با فؼالیت
هَجـَد در   گزایطـی ٍ کٌطـی   ٍ الگَّـای بیٌطـی   بز ایي اساس. یذرس فقِاستاداى ًفز اس  90 تأییذ بِ  ٍضذ استخزاج  اسهاًیس

ّای  یافتِ اس رفتار ساسهاًیهؤلفة  پٌجهٌشلة   بِ ّای ساسهاى ٍیژگیضزایظ ٍ ٍ  ،، ضزایظ فقْی تػذی ضغل ساسهاًیهٌابغ فقْی
پژٍّص ایي اسـت کـِ رکـي اغـلی در     ًتیجة  کٌٌذ. را تؼییي هی آىٍ حکن ضزػی سهاًی سا رفتار چگًَگیًذ کِ ا ایي پژٍّص

در  فْن رفتار ساسهاًی ٍ استٌباط احکام آى تطخیع دقیق هَضَع ٍ سطَح هػالح فزدی، ساسهاًی، ًظام اسالهی ٍ اًساًی، ٍ
 بز هْن است. ًْایت تقذین هػلحت اّنّ

 دواژگبنکلی

 .گزایص ساسهاًی فْن فقْی، ،یساسهاًفقِ رفتار  رفتار ساسهاًی،بیٌص ساسهاًی، 

                                                                                                                                        
 alizadeh53@yahoo.com  هسئَل:راٗبًبهٔ ًَٗسٌذٓ  *

 مديريت فرهنگ سازماني

  7931 ، تابستان2 ، شمارة71دورة 

 (پژوهشي) 233-973 صفحات
 

Print ISSN: 2423-6942 

Online ISSN: 2423-6934 

http://jomc.ut.ac.ir 

 

 

http://jomc.ut.ac.ir/


033 7931، تببستبن 2، ضمبرة 71دورة ، مديريت فرهنگ سبزمبني 

 مقدمه

ٓ  اففاؼ وىىؽ. َب سپفْ مٓ َب ثػص قٔبؼْ اق ػمف غًؼ ـا ؼـ سبقمبن اوسبنامفيقٌ  تلفٔه   اغلی

ٓ خملغ   َم ؼيـَبْ مػتیف ثب اَؽاف مطتفن  وٍ ؼـ ومص اوؽ ػىػف سبقمبن ي ثلٍ  ضلًوؽ   مل

ؼ ؼـ ظلفف سلبقمبن ٔلب ثلفاْ سلبقمبن ـظ      پفؼاقوؽ. قمبوٓ وٍ ـفتبـ اففا فؼبلٕت سبقمبوٓ مٓ

بقمبن ثلٍ  سل  ؽنٕـسل  ؼـاففاؼ ؼـ سبقمبن  ـفتبـ. وىؽ پٕؽا مٓسبقمبوٓ  ي ػىًان ؼَؽ مبَٕت مٓ

 ،ؼاوطلمىؽان ؼاولص ملؽٔفٔت    تًخٍ مًـؼـفتبـ آوبن  ـي، اقٔه. ؼاـؼ ومص مُمٓ اَؽاف غًؼ

ـفتبـ تب ؽ وگٕف م ؼٔگف ثُفٌ مَٓبْ ػیً اق ٔبفتٍؼاوطمىؽان ي لفاـ ؼاـؼ  ،ئژٌ ـفتبـ سبقمبوٓ ثٍ

تفتٕلت، تجٕلٕه ػیملٓ مبَٕلت ـفتبـَلبْ        ثلؽٔه ؽ. ىؼـ سبقمبن ـا تًغٕف ي تجٕٕه وى اففاؼ

وٕك گؿاـْ ضفػٓ ـفتبـَبْ اففاؼ  اـقش يؼاوص أه ػُؽِ ثٍ  َب آنسبقمبوٓ ي وطف زفأٓ 

 ؼاوص فمٍ است.يظٕفّ 
 

 مسئلهبیبن 

ثلف اسلبم ملًاقٔه    سلبقمبوٓ  ـفتلبـ  وٍ وىؽ  تؿب مٓثٕطتف اق لجل ال گٕفْ وظبم اسالمٓ ضىل

اؼ ؼـ تطیٕل ـفتلبـ افلف   اسالمٓضىبسبٔٓ ـفتبـَبْ َبْ  اسالمٓ ي فمُٓ ثبضؽ. ٔىٓ اق ـيش

ٔبثلؽ ي ؼاولص فملٍ     تدًٔكَبْ اسالم ؼـ ؼاوص فمٍ تدیٓ مٓسبقمبن ثب ـئىفؼ فمُٓ است. 

ٍ ؽَبٔٓ تؼٕٕه وىؽ. ؼ ثبٔؽَب ي وجبٔـفتبـَبْ اغتٕبـْ اففاَمّ است ثفاْ  ؼـغؽؼ سلىع   ،الجتل

ٓ   ضىبغتٓ، خبمؼٍ َبْ ـيان ثب ـئىفؼ فمُٓ ثب تطیٕل ي فُم تطیٕل ـفتبـ ي  ،ضلىبغتٓ، سٕبسل

لًاػؽْ ـا  است ي تغٕٕف ؼـ ـفتبـ ضؽٌ  هٕٕتؼلًاػؽ فمُٓ اق پٕص  . زًنغٕفٌ متفبيت است

ؼـ قلً    .ضلًؼ ٓ ثیىٍ آن لًاػؽ وطف ي ثف ـفتبـَلب تكجٕلك ؼاؼٌ مل    ؛وىؽ ثف فمٍ تطمٕل ومٓ

َلبْ ففاياولٓ    ٓ افؼلب  ػجلبؼْ ي غٕفػجلبؼْ اوسلبن تلالش     ثفـسقمٕىّ تبـٔع فمٍ ضٕؼٓ ؼـ 

اوؽ  ؼٌوف تًخٍـفتبـ ػبم مىیف ثٍ ثٕطتف  مًخًؼَبْ فمُٓ  امب پژيَص .است گففتٍ غًـت 

تًخٍ ثلٍ أله    ي مىؽ تًخٍ وطؽٌ است ثٍ غًـت وظبمـفتبـ مىیف ؼـ ضفأف سبقمبوٓ ثٍ ي 

ثىبثفأه، ػاليٌ ثف أىىٍ ـفتبـ ؼـ سلبقمبن مبَٕلت ي   . مطًـْ است ي استفتبء ـؼْمًئل مسب

ـفتلبـ افلفاؼ   فمُلٓ  تًاوؽ ؼـ تطیٕلل    ػىبئه سبقمبوٓ ؼاـؼ، ػًامل ي ضفأف سبقمبوٓ وٕك مٓ

ٍ ـفتبـ اففاؼ ممىله اسلت اضىلبم متفلبيتٓ     قمٕىّ ثب وگبٌ سبقمبوٓ ثٍ فمٍ ؼـ ؼغٕل ثبضؽ.   ثل
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ٓ  ؼـ فمٍ ففؼْ، مثب ،  ػىًانثٍآٔؽ.  ؼست  أله  اگلف   تدسس ؼـ مًـؼ اففاؼ خبٔك وٕسلت يلل

مًـؼ تطیٕلل للفاـ گٕلفؼ     ظفف سبقمبن ي ثب اَؽاف سبقمبوٓ مبوىؽ وىتف  اففاؼ، ؼـ مًؾًع،

 ممىه است ضىم متفبيتٓ ؼاضتٍ ثبضؽ.

ضىبسلٓ،   ؼاوص ـفتبـ سلبقمبوٓ ثلب اسلتفبؼٌ اق مىلبثغ ـيان     ؼـ سبقمبوٓففاؼ اـفتبـ   تطیٕل

ٍ َبْ ـفتبـ  مؤلفٍ ضؽٌ اودبمضىبسٓ ي غٕفٌ  بمؼٍخ وػلًظ  مكبلؼلّ  ثلب   اسلت.  آملؽٌ  ؼسلت  ثل

ٓ   تىبلٕف ضفػٓ الكامٓ ي غٕفالكامٓ( ثفـسٓ)ـئىفؼ  اسالمٓ ثب ـئىفؼ فمُٓ تلًان   وٕلك مل

 .آيـؼ ففاَم مٓفُم فمُٓ ـفتبـ سبقمبوٓ ـا فؼ وٍ َبْ ـفتبـ سبقمبوٓ ـا ضىبسبٔٓ و مؤلفٍ

 هبی پژوهص پرسص

 زگًوٍ است؟ـفتبـ سبقمبوٓ فمُٓ  ي فُم سص اغیٓ: تطیٕلپف

 َبْ ففػٓ: پفسص

 ٍوؽ؟ا َبْ ـفتبـ سبقمبوٓ اق مىظف فمٍ وؽام مؤلف 

 ٍ؟استزگًوٍ  فمَُٓبْ ـفتبـ سبقمبوٓ  ـياثف مؤلف 

 اهداف پژوهص

ٔبثٓ ثٍ زبـزًة مفًُمٓ ثفاْ تطیٕل ي فُلم فمُلٓ ـفتلبـ     َؽف اغیٓ أه پژيَص ؼست

َبْ ـفتبـ سبقمبوٓ اق مىظلف فملٍ ي    ثٍ مىظًـ تطمك أه َؽف، ضىبسبٔٓ مؤلفٍ. ثًؼسبقمبوٓ 

 .ضؽاَؽاف ففػٓ ؼوجب   مىكلّ َب ثٍ تجٕٕه ـياثف آن

 تحقیقپیطینة و  مببني نظری

 & Hersey) اولؽ  َلب ي اػملب  افلفاؼ ؼـ سلبقمبن تؼفٔلف ولفؼٌ       ـفتلبـ سلبقمبوٓ ـا وگلفش   

Blanchard 1989: 14.) ٍَلبٔٓ اسلت ولٍ     تبـ سبقمبوٓ ـفتبـَلب ي فؼبلٕلت  ػجبـت ؼٔگف، ـف  ث

پلفؼاقؼ ولٍ    . ؼاوص ـفتبـ سبقمبوٓ ثٍ ـفتبـَبٔٓ مٓوىؽ ؼاوص ـفتبـ سبقمبوٓ آن ـا مكبلؼٍ مٓ

سبقمبن ػجلبـت اسلت اق    (.Robbins 1994: 2) استمفثًـ ثٍ وبـ ي ػمیىفؼ سبقمبوٓ اففاؼ 

ٓ اْ اق اففاؼ وٍ ثفاْ تطمك اَؽافٓ مؼٕه َمىبـْ  مدمًػٍ (. 10: 1388)ـؾلبئٕبن   وىىلؽ  مل
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 ٓ ٓ  ي مملفـات  ،اَؽاف مطتفن، ـياثف ي خبٔگبٌ اففاؼ، فؼبلٕت تؼلبيو َلبْ مطلتفن    ئژگل

 (.Ahuja 1993: 159-160) َستىؽ َب سبقمبن

وٍ اق سًْ غؽاْ متؼب  ثفاْ ـفتبـَبْ اوسبن ؼـ وظف گففتٍ ضؽٌ  است تدًٔكَبٔٓفمٍ 

اختُبؼْ است ولٍ فمٕلٍ ثلب مفاخؼلٍ ثلٍ       ٓؼاوط . ؼاوص فمٍ وٕكؼـ پٓ ؼاـؼثًاة ي ػمبة ي 

 ٓ ـ    وىلؽ.  مىبثغ ي ثفـسٓ اؼلٍ اضىبم ـا استػفاج مل ْ  مًؾلًع ؼاولص فملٍ ـفتب  َلبْ اغتٕلبـ

 است؛ ضبمل اـتجبقبت اوسبن َمّي لیمفي آن  (36ي  26 ،1 ج: 1391 )اػفافٓ است ىیفبنم

 ج: ق 1406 ثلفاج  )اثه قجٕؼت اـتجبـ ثب ،اـتجبـ ثب غؽا، اـتجبـ ثب غًؼ، اـتجبـ ثب ؼٔگف اففاؼ

 َمسىٕه مًؾًع ؼاوص فمٍ ـفتبـَبْ ظبَفْ )خًاـضٓ( ي ثبقىٓ )خًاوطٓ( اوسلبن . (5 ،1 

ْ  ـفتبـَبْ ظبَفْ اق اوؽامضًؼ.  مٓ ـا ضبمل ...، مبوىلؽ ؼسلت ي پلب ي قثلبن ي      ،َبْ ظلبَف

ٓ  مبوىؽ لیلت ي ؾَله   است، َبْ ثبقىٓ ي ـفتبـَبْ ثبقىٓ مفثًـ ثٍ اوؽامقوؽ  مٓسف  )اػفافل

ـفتبـ ثبقىى ثطل  ي   ثبـِؼـفمُٕبن  وٍ يخًؼ ؼاـؼؼـ ؼاوص فمٍ مًاـؼ متؼؽؼى (. 67: 1391

يخلًة اػتملبؼ ثلٍ    ، اػتملبؼات  يخًة ٔلبؼگٕفى  مبوىؽ وىىؽ؛ مٓثفاى آن ضىم فمُى غبؼـ 

؛ مفٕؽ 51ل  3 :ق 1418ثبثًٍٔ   )اثه ع()َْؽائمّ ي  ظ()اسالمي ضىبغت تفػٕیٓ پٕبمجف  وجًت

ي  تىجلف ي  مبوىؽ ضسلؽ  ،وبپسىؽ َبْ ي گفأص (، يخًة ؼيـْ اق غفبت34ل  30 :ق 1413

ٓ   َب أه(. 283، 15ج : ق 1413سجكياـْ ) قمغي  فػفففيضٓ ْ  ؼَلؽ اسلالم   وطلبن مل  ثلفا

ضلفػٓ   ـا ؼـ لجب  أه ـفتبـَب مسئً تدًٔك ؼاـؼ ي اوسبن  اوسبن ـفتبـَبْ ظبَفْ ي ثبقىٓ

وٕك ثبٔؽ ثب اوتظبـات غلؽاْ  ـا غًؼ  ـفتبـَبْ ثبقىَٓفْ، ػاليٌ ثف ـفتبـ ظب ،اوسبن .ؼاوؽ مٓ

 ع()غلبؼق اق املبم   .ضًؼ وؽاوسته ػؿـ مطسًة ومَٓب  قمٕىٍؼـ ثفغٓ  مثالًمتؼب  تىظٕم وىؽ. 

غؽاْ متؼلب  ؼـ ـيق لٕبملت   »ضؿفت ففمًؼ:  .ضؽ سؤا « الْطُدَُّّ الْجبلِغَُّ  فَیِیٍَِّ» ّٔآ ؼـ تفسٕف

گًٔلؽ پلس    ؼاوستٓ؟ پس اگف ؼـ پبسع گفت آـْ، ثٍ اي مٓ ومٓگًٔؽ آٔب  غًٔص مٓثىؽِ ثٍ 

گًٔؽ زفا وٕلبمًغتٓ   ثٍ اي مٓ وٍؼاوستٓ ػمل وىفؼْ؟ ي اگف ؼـ پبسع گفت  زفا ثٍ آوسٍ مٓ

ٓ ) «غؽايولؽ ثبلغلّ  أه است ضدلت   ؟تب ػمل وىٓ ثىلبثفأه وػسلتٕه    (.9 :ق 1414 قًسل

 لیجٓ ؼـ ثفاثف ثبيـ غلطٕص اسلت   ؼاوبٔٓ است. مسئًلٕت پس اق ثبيـ تسیٕماوسبن  مسئًلٕت

َبْ  مسئًلٕتَمّ تفٔه مسئًلٕت آؼمٓ است وٍ  است. أه مسئًلٕت ثىٕبؼْ مبنٔاَمبن  وٍ
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اففاؼ مدلبق وٕسلتىؽ   . ضًؼ. مسئًلٕت ثؼؽْ ػمل مكبثك ثبيـ است ـفتبـْ ؼٔگف اق آن وبضٓ مٓ

 .(16ي  15 :1394 )اـاوٓوىىؽ اسبم آن ـفتبـ  ي ثف ثبضىؽ َبْ ثبقل اػتمبؼ ؼاضتٍ ثٍ ثٕىص

 )يخًة، ضفمت، استطجبة، وفاَلت، اثبضلٍ(   تدًٔكَبْ فمُٓ اسالم ثٍ اضىبم تىیٕفٓ

گًوٍ ضىم  َفي  ضفأف ـفتبـي مبوىؽ غطت ي ثكالن،  ،ثیىٍ اضىبم يؾؼٓ ؛وٕستمىطػف 

ـ ضًؼ مٓ ضبمل وٕك ـا وًع تىیٕفٓ وٕستاق ضفػٓ وٍ  ٍ   . اضىبم يؾلؼٓ ؼ غلًـت    ياللغ ثل

: 1391؛ اػفافلٓ  122 ي 54، 1ج : ق 1405غؽـ ) ؽوگٕف بـ اوسبن تؼیك مٓغٕفمستمٕم ثٍ ـفت

تجؼٕت ضىم اق مًؾلًع وسلٓ    ثبـِاست ي ؼـ َٓف ضىم ضفػٓ ؼاـاْ مًؾًػ (.86ل   85، 1ج 

ٓ ي تغٕٕف  ضهٓ ثتفؼٔؽ وؽاـؼ.  گلؿاـؼ ي مًخلت تغٕٕلف ضىلم      تطً  ؼـ مًؾًع ؼـ ضىم اثف مل

 (. تغٕٕف مًؾلًع ػًاملل متؼلؽؼ   493، 1 ج :ق 1427ضٕفاقْ   مىبـم) ضًؼ متىبست ثب مًؾًع مٓ

ٔىلٓ اق ػًاملل تغٕٕلف     .ي غٕفٌ ،مبوىؽ تغٕٕف ػىبئه، ػفف، مػبلص ي مفبسؽ، ضبالت مىیف ؼاـؼ؛

لؿلبٔبْ ػلبم ـيْ   مىكلّ  ثٍویٓ ي  غًـت  ثٍقٔفا اضىبم الُٓ  .ضىم ضفػٓ تغٕٕف ػىبئه است

ؽ. ـفتبـَلبْ سلبقمبوٓ   ىوى غبـخٓ سفأت مٓ ي ػىبئه وٕك ثٍ مػبؼٔك اوؽ ضؽٌ  خؼلػىبئه ػبم 

مػؽاق َف ػىًان ضفػٓ ٔب ػففٓ لفاـ گٕفوؽ ضىم َمبن ػىًان ـا غًاَىؽ ؼاضلت. ػبملل ؼٔگلف    

 ٓ مبوىلؽ يخلًة    ،تطً  ؼـ مػبلص ي مفبسؽ ـفتبـ است. مػبلص ي مفبسؽ ؼـ ثفغٓ اضىبم ضلفػ

ثغ ايؾبع غلبظ قملبوٓ   امب اضىبمٓ وٍ تب .مكیك، َمٕطگٓ است وطً ثٍ ،ضفمت سفلتي  ومبق

ؼـ  وىىلؽٌ  هٕلٕ تؼثىلبثفأه، ٔىلٓ اق ػًاملل     .ضًوؽ ي مىبوٓ است ثب تغٕٕف يؾؼٕت ؼزبـ تغٕٕف مٓ

اضملؽْ  ) َبسلت  آنّ خمیل  اقمًؾًػبت اضىبم ضفأف اختمبػٓ ي مطٕكٓ است ولٍ سلبقمبن   

ىًان َؽٔلٍ  ثب أىىٍ ػ ،، َؽٍٔ ؼاؼن ؼـ مطٕف سبقمبوٓمثالً(. 1381؛ ػبثؽٔبن 65 ل  60، 1 ج: 1374

 (.983، 2 ج: ق 1424غمٕىٓ   مًسًْ) ستٕوزًن ؼاـاْ مفسؽٌ است، خبٔك  ،ؼاـؼ

ي  ،االؼاـٌ، فمٍ تفثٕتٓ، فمٍ ففَىگ، فمٍ ضىًمتٓ  فمٍ اختمبػٓ َمسًن فمٍ سٕبسٓ، فمٍ

ضًؼ. ثلٍ   ثٍ آن اضبـٌ مٓ صٕيث وممجبضثٓ است وٍ ؼـ مطبفل ي آثبـ ػیمٓ ضًقيْ  اقغٕفٌ 

؛ ضلًوؽ  ػبم أه تطمٕك مطسًة مٓپٕطٕىّ ْ وطًوٍ ثٍ وفؼ تًان اضبـٌ  مٓ ؼي ؼستٍ اق مىبثغ

ؼيم ي ؼسللتّ  ي وظفٔللبت فمُللٓ مللفتجف ثللب ـفتللبـ افللفاؼ ؼـ سللبقمبناسللتفتبئبت  اي ؼسللتّ 

وًضلتّ   ،فملٍ االؼاـٌ ْ ؼيخیؽفمٍ مؽٔفٔت ٔب فمٍ سبقمبوٓ. وتبة  ثبـَِبْ غبظ ؼـ پژيَص
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ي  ،الؽٔه لًامٓ غمػمبم سٕؽ، وًضتّ مٍ االؼاـٌفضٕفاقْ، مدمًػٍ وتت   ضسٕىٓ مطمؽ ؽٕس

قًـ غبظ ثلٍ مًؾلًع   ٍ اوؽ وٍ ث اهلل ًٔسفٕبن اق أه ؼستٍ وؼمت، وًضتّ فمٍ سبقمبوٓوتبة 

 .ضًوؽ ثیىٍ پٕطٕىٍ ػبم مطسًة مٓ اوؽ وپفؼاغتٍ« مجتىٓ ثف فمٍ فُم ـفتبـ سبقمبوٓ»

 روش تحقیق

ٓ  اقالػلبت  مجلٕه  نمؿمًاودبم ضؽ.  تطیٕل مؿمًنپژيَص ضبؾف ثب ـيش   ؼـثلبـِ  مُمل

ْ  مفُلًم  ي مؼىٓ ضؽْ تب ي است تطمٕك سؤاالت ي َب ؼاؼٌ ٍ  ؼـ مًخلًؼ  الگلً  اق اْ مدمًػل

ٓ  مؿمًن . تطیٕل(Braun & Clarke 2006) ؼَؽ مٓ وطبن ـا َب ؼاؼٌ ْ  ـيضل  ي ضلىبغت  ثلفا

 ـيش أله  .(Boyatzis 1998: 4) اسلت  َبْ وٕفٓ ؼاؼٌ ؼـ مًخًؼ الگًَبْ گكاـش ي تطیٕل

ٓ  ؼاؼٌ ثٍ ـا متىًعي  پفاوىؽٌ َبْ ؼاؼٌ ي است متىٓ َبْ ؼاؼٌ تطیٕل ثفاْ ففأىؽْ ٓ  َلبٔ  ي غىل

ـ  ػجبـات ي ویمبت ضمبـش اق مؿمًن تطیٕل .وىؽ مٓ تجؽٔل تفػٕیٓ ٓ  ففاتلف  آضلىب  ي ثلف  ـيؼ مل

ْ  مؿبمٕه اغیٓ وؽَبْ اق سپس، وىؽ. مٓ تمفوك ؾمىٓ ي غفٔص َبْ أؽٌ تًؾٕص ي ضىبغت  ثلفا

َلب آغلبق    آضلىب ضلؽن ثلب ؼاؼٌ   آيـْ ي  خملغ أه ـيش ثلب  . ضًؼ مٓ استفبؼٌ َب ؼاؼٌ تف ٕكػم تطیٕل

 ضلبمل  مفضیلٍ،  سٍ ؼـ وؽگؿاـْ سپس .ؼَؽ ضًؼ وٍ ستًن فمفات مفاضل ثؼؽْ ـا ضىل مٓ مٓ

ْ  ٔب ؼَىؽٌ سبقمبن مؿبمٕه ،(مته ؼـ مًخًؼ مُم وىبت) پبٍٔ مؿبمٕه وؽگؿاـْ  مملًالت ) مطلًـ

ٓ  مؿبمٕه) ففاگٕف مؿبمٕه ي ،(مؿبمٕه پبٍٔ عتیػٕ ي تفوٕت اق ضبغل  اغلً  ؼـثفگٕفولؽِ   ػلبل

 (.1390 َمىبـان)ػبثؽْ خؼففْ ي گٕفؼ  مٓغًـت  (ول ٔه مىكلّ ثٍ مته ثف ضبوم

ثلٍ مىظلًـ    تلؽئه مجلبوٓ وظلفْ،   مًؾلًع ي   ّپٕطلٕى مكبلؼلّ  پلس اق  ؼـ أه پژيَص، 

ـفتبـَلب ي  فمُٓ مفثًـ ثلٍ   فتًاَبْ َبْ پژيَص(، آيـْ آٔبت ي ـيأبت مفتجف )ؼاؼٌ خمغ

فمُلٓ مفثلًـ ثلٍ    َلبْ   ؼاؼٌوػًظ ي  ـسٕؽن ثٍَبْ  سفوعػىًان   َبْ سبقمبوٓ ثٍ فؼبلٕت

ٓ     ي ثب خستسپس، . ضؽاوتػبة  ـفتبـ سبقمبوٓ ولٍ   ،خلً ؼـ مىلبثغ فمُلٓ ي مفاولك سلبقمبو

 وفؼٌ ي پبسلع ؼـٔبفلت ولفؼٌ   سؤا  فؼبلٕت سبقمبوٓ ـا اق فمُب  ؼـ قمٕىَّبْ ضفػٓ  پفسص

ثلٍ  ؼـ اؼاملٍ،   .ضلؽ يـْ آ سبقمبوٓ خملغ َبْ  فؼبلٕت ثبـِفتًاْ فمُٓ ؼـ 370، ضؽيؼ ؼوؽثً

ثلفاْ اسلتػفاج مجلبوٓ    . ثفـسٓ ضلؽ ته وظفٔبت فمُٓ  ، مجبوٓ تهَب آيـْ ؼاؼٌ خمغمىظًـ 

 .ضًقيْ ومه گففتٍ ضؽ استبؼاناق ( آٔبت ي ـيأبت) فتًاَب فمُٓ
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وٍ ثب ضؿف مًاـؼ تىلفاـْ ي   ضؽ استػفاجمؿمًن  ثٕص اق ضطػؽ، ايلٍٕ وؽگؿاـْ ثب

ثلب ممبٔسلٍ ي تفوٕلت أله      ثؼلؽ، مفضیلّ  ؼـ ثلبلٓ مبولؽ.    ؿمًنم 157تیفٕك مفبَٕم مطبثٍ 

ثىؽْ  ممبٔسٍ ي ؼستٍ ثب ،سپس .آمؽففاَم  ؼَىؽٌ ٔب مؿمًن سبقمبن ممًلٍ 47تؼؽاؼ ، مؿبمٕه

ٍ    ضلؽٌ  اسلتػفاج  مؿلبمٕه خًٌ مطلتفن  ، يؼَىؽٌ مؿبمٕه سبقمبن ثلٍ   ضىبسلبٔٓ ي ثلب تًخل

ثلٍ    مؿلمًن ففاگٕلف   5ؼَٓ ضؽ ي  تف ي مطؽيؼتفْ سبمبن ثىؽْ ویٓ َب ؼـ ؼستٍ اضتفاوبت آن

ثٕىطٓ، الگًَبْ گفأطٓ، الگًَبْ وىطٓ، ضفأف فمُٓ تػؽْ ضلغل   الگًَبْ. ؼست آمؽ

ٍ  مؿلبمٕه ففاگٕلف  ػًامل ي ضفأف سبقمبوٓ  ي سبقمبوٓ،ي مأمًـٔت  آملؽٌ َسلتىؽ.    ؼسلت  ثل

ثب ؼالٔل ػمیٓ ي ومیٓ ي ضًاَؽْ اق وظفٔلبت فمُلٓ تجٕلٕه ي     گٕفمؿبمٕه ففااـتجبـ  ،سپس

 .ضؽَب ؼـ فُم ـفتبـ سبقمبوٓ تطفٔص  ومص آن

تًاوؽ ثلٍ اػتجلبـ پلژيَص ثٕفكألؽ.      پژيَص مٓضًقِ وظفان  غبضتؼٔؽگبٌ اق  مىؽْ ثُفٌ

َبْ فمُٓ اق ؼالٔیٓ  ي ضسبسٕت پژيَص ،َبْ ؼٔىٓ گستفؼگٓ مىبثغ ي ؼاؼٌ، وبلع ْاستمفا

ؼلٕل ٍ ثفسبوؽ. ث وبـضىبسبنآمؽٌ ـا ثٍ تإٔٔؽ  ؼستٍ ث مؿبمٕهآن ؼاضت تب  وٍ مطمك ـا ثف ثًؼ

َب اق ضٕ  سىؽْ ي ؼالللٓ ثلٍ    گكاـٌَمّ َب، أه امىبن يخًؼ وؽاضت وٍ  گستفؼٌ ثًؼن ؼاؼٌ

ٓ ضلؽ ثلٍ تإٔٔلؽ ثفؼاضلت ویلٓ اق مىلبثغ        گففتٍثىبثفأه، تػمٕم  .تإٔٔؽ غجفگبن ثفسؽ ، فمُل

ي فؿلالْ  اسلتبؼان  وفلف اق   30 ثلب ثؽٔه مىظلًـ،  . ضًؼَب اوتفب  ي اـتجبـ آن ،مؿبمٕهوفبٔت 

تطػلٕل ؼـ  سلبثمّ  تطػٕل ي تؽـٔس ؼـ ؼاوص فمٍ ي ػیلًم ضلًقيْ،    ّوٍ سبثم ،ضًقيْ

پلژيَص ؼـ  سلبثمّ  ي  ،ملؽٔفٔت ـضلتّ  فؼبلٕت سبقمبوٓ ٔب تػػع ؼـ سبثمّ ػیًم اوسبوٓ، 

غطت ثفؼاضت مطملك اق مىلبثغ    َؽف تإٔٔؽَب  ؼـ مػبضجٍ. ؽضمػبضجٍ ؼاضتىؽ  مىبثغ ؼٔىٓ

 .ضؽمطمك  ـفتبـ سبقمبوٓثب َب  ي مٕكان اـتجبـ آن وفبٔت مؿبمٕهؼٔىٓ ي 

 ی تحقیقهب يبفته

ٍ أله   يگفؼٔلؽ   مؼٕه َبْ ـفتبـ سبقمبوٓ مؤلفٍ، آٔبت ي ـيأبت فمُٓوؽگؿاـْ ثب   َلب  مؤلفل

ٓ  ثٍ ػجبـت ؼٔگف فُم  ،سبقمبوٓاضىبم ضفػٓ ـفتبـ  ؽىؼَ وطبن مٓ ثلٍ   ،فمُٓ ـفتلبـ سلبقمبو

ٓ   اسلت.  )مؿمًن ففاگٕلف(  مؤلفٍ 5متغٕف ياثستٍ، تبثغ مىكلّ  گفأطلٓ ي  ي  الگًَلبْ ثٕىطل

الگًَبْ ثٕىطٓ ي گفأطلٓ  . قًـ مستمٕم وبظف ثٍ ـفتبـوؽ  َبْ ؼـيوٓ ـفتبـ ي ثٍ وىطٓ مؤلفٍ
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ْ       ـفتبـ ثبقىٓ ٔب خًاوطَٓبْ  زبـزًة ٔلب   ي الگًَبْ وىطلٓ ولبظف ثلٍ ـفتبـَلبْ ظلبَف

ي   ثٕفيوٓمؤلفّ ي ضفأف تػؽْ ضغل سبقمبوٓ ي ػًامل سبقمبوٓ تأثٕفگؿاـ ؼي  وؽاضٓخًاـ

   ٓ ْ  ؼـ خلؽي   اولؽ.  وبظف ثٍ ضفأف مىیلف ي ضلفأف مطٕكل ٍ  3ي  2ي  1 َلب َلبٔٓ اق   ومًول

 .آٔؽ مَٓب  وؽگؿاـْ

 ای اس کذگذاری باس ومًوٍ .1 جذيل

 هفَْم پبِٗ ّب( )دادُ ًصَص
ي المفلبلٕس مله    طجس الفسبق مه الؼیمبء ي الدُب  مه األقجلبء ٔدت ػیى اإلمبم أن ٔ

 (.31، 3 ج: ق 1413)اثه ثبثًٍٔ  األوفٔبء

غالضٕت متىبست ثب 
 ضغل

اى اق مسیمبوبن ممؽم ثؽاـؼ ي ثؽاوؽ وٍ ثٕه آوبن وسى ولٍ   وسى وٍ غًؼش ـا ثف ؼستٍ
غٕبولت ولفؼٌ   مسلیمبوبن    ثفتف اق اي ثبضؽ يخًؼ ؼاـؼ ثؽين ضه ثٍ غؽا ي پٕبمجفش ي

 (.411، 8ج : ق 1397امٕىٓ ) است

لكيم غالضٕت ؼـ 
 پؿٔفش مسئًلٕت

ولٍ ؼـ ولبـ غلًؼ    وىؽ وىؽ مىطٕبوٓ اوتػبة  ثٍ مبله اضتف سفبـش مٓ ع()فٕامضؿفت 
 (.437 :ق 1414سٕؽـؾٓ ) ؽوسستٓ ي وًتبَٓ وًـق

 سستٓ وىفؼن

ق لٕبمت ثلٍ ضلىل   غؽايوؽ اي ـا ـي وىؽثجت  ػجبمٓ ثىَف وس اسم غًؼ ـا ؼـ ؼًٔان 
 (.180، 17 ج: ق 1409ػبمیٓ  )ضف وىؽ غىكٔف مططًـ مٓ

مسئًلٕت ػؿًٔت ؼـ 
 سبقمبن ظبلمٕه

تلب   ْ ضمب ففسلتبؼٌ سً  ثٍٓ غؽا ي خبوطٕه اي يلاى ثىؽگبن غؽا، ثٍ مفؼم ثگًٕٔؽ مفا 
آٔب ؼـ امًا  ضمب ضمّى اسلت ولٍ ثلٍ    . ضك غؽا ـا وٍ ؼـ امًا  ضمبست تطًٔل گٕفم

 (.380: ق 1414ثپفؼاقٔؽ؟ )سٕؽـؾٓ اي ومبٔىؽِ 

ضػػٕت ضمًلٓ ي 
 ومبٔىؽگٓ سبقمبن

 (.338، 6 ج: ق 1407ال تؼىُم ي لً ػیى ثىبء مسدؽ )قًسٓ 
ظبلم ثب َمىبـْ  ػؽم

 ضتٓ ؼـ امًـ مجبش

اگف ثٍ مه گكاـش وىىؽ وٍ ؼـ امًا  ػمًمى غٕبوت وفؼى، وم ٔب قٔبؼ، زىلبن ثلف تلً    
ػٕلب  ؼـمبولؽٌ ي غلًاـ ي سلفگفؼان ضلًى      َكٔىّ ي ؼـ  ثُفٌ ضؽٌ سػت گٕفم وٍ وم

 (.377: ق 1414)سٕؽـؾٓ 

ضسبسٕت تػفف ؼـ 
 المب  تٕث

ْ ضىبم خًـ ؼـ ثفغٓ مًاـؼ مبوىؽ تًلف ضفظ ؼٔه ثف يـيؼ ثف أه َب سبقمبنوبـ ؼـ 
 (.176، 3 ج: ق 1413ثبثًٍٔ   َب ياخت است )اثه وًع سبقمبن

 ضفظ ؼٔهاوگٕكِ 

تدفثٍ ثف امًـ ؼيلت مًخلت سلمًـ ي اوطلال  آن     اففاؼ ثٓمتًلٓ ضؽن ففيمبٔگبن ي 
 (.345: 1366آمؽْ  است )تمٕمٓ

تأثٕف ـفتبـ سبقمبوٓ ثف 
 سفوًضت خبمؼٍ

: ق 1407)ویٕىٓ  ؼَؽ آن ـا مطىم ي ؼـست اودبم ؼَؽ يلتٓ وسٓ وبـْ ـا اودبم مٓ
 (.263، 3 ج

 يخؽان وبـْ

ٍ ثب ستم ثف قٔفؼستبن مسیمبوم وىٕؽ وٍ پٕفيقى ـا  آٔب مفا امف مى !ياى ثف ضمب  ؼسلت  ثل
 (.31، 4 ج: ق 1407آيـم؟! )ویٕىٓ 

يسٕیّ استفبؼٌ اق 
 وبغطٕص
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 دَىذٌ یابی بٍ مضامیه ساسمان کذگذاری محًری ي دستومًوة . 2 جذيل

 دٌّذُ هضبه٘ي سبزهبى هضبه٘ي پبِٗ
ت ًٕل ف امًـ  ضبٔستگٓ تػؽْ مسئ ًاوبٔٓ تؽٕث ًاولبٔٓ اودلبم    + ت + ضبٔسلتگٓ    ضلغل  ؼاؼن + ت

ًاق تػلؽْ    + ػلؽم   + ضبٔستگٓ تطػٕع ضال  ي ضفام  + ضبٔستگٓ اػتمبؼْ  اغاللٓ ثلب  خل
ًاق تػؽْ ثب تمیت + ػؽم  ثبقْپبـتٓ  + غالضٕت متىبست ثب ضغل خ

غالضٕت ففؼ ؼـ تػؽْ 
 ضغل سبقمبوٓ

ًاق تؿٕٕغ وبـ + سستٓ وىفؼن + ػؽم اوگبـْ + ػؽم خبٔك وجًؼن سُل ًاق لكمٍ ٍث ولبـ +  خ  خ
ٍ ٕيظ اودبمگكاـش يالؼٓ +  ـ  فٔل قؼـ ضلفأف غكلفْ + اق    فل + خلبٔك وجلًؼن    ؼـولففته  ولب

ًاق مسبمطٍ ؼـ وبـ +  وبـْ + ػؽم وم  ؼـ ضفأف سػت فٍٕيظ اودبمخ

ؼـست اودبم ؼاؼن 
 يظبٔف مطًلٍ

ـ ضفظ +  + ضفظ اسفاـ مفؼم + ضفظ اسفاـ ي آثفيْ سبقمبن تؿٕٕغ ضمًق ػؽم  اسفاـ َمىلب
ـث+ ضفظ اسفاـ  + تؿلٕٕغ يللت    ضفمت تػفٔت افلفاؼ  + + اخطبف ٍث قٔفؼست ـخًع بةا

ـثبة  يَه سبقمبن + ػؽم ـخًع ا

اسفاـ  ي ضمًق ضفظ
 ؼٔگفان

ًاق تدمل ػؽم متؼبـف اق امىبولبت + اسلتفبؼٌ اق   استفبؼِ +  ضفمت اسفاف ي تجؿٔف گفأٓ + خ
بق وبـْ ًا  ؼـ ضؽ ٕو ت غففٍ + ام  المب  خًٔٓ ؼـ ٕث

ثُٕىٍ اق مىبثغ ي استفبؼِ 
 پفَٕك اق اسفاف

 مضامیه فزاگیز .3 جذيل

ٌّذُ هضبه٘ي سبزهبى ٍابستِ هضبه٘ي فراگ٘ر د  هتغ٘ر 
َمىلبـ ظلبلم مطسلًة وطلؽن      + ضلال  ثلًؼن ضلغل    + غالضٕت فلفؼ ؼـ تػلؽْ ضلغل   

مىبـ(  ضبومٕت غالضٕت+ ففؼ اوگٕكِ +  غبظ امبم ٔبػبم اخبقِ +  )غالضٕت سبقمبن يَ 
ف يـيؼ ٍث سبقمبن  ضفٔا

ي تػؽْ ضغل 
 سبقمبوٓ

 اضىبم ضفػٓ
 سبقمبوٓـفتبـ 

ـفتلبـ سلبقمبٓو + تؼلبيٓو       ٕبملؽ  ـات سلبقمبٓو + پ ؽاف سبقمبٓو + مػیطت سبقمبٓو + ممف َا
ت ت + ٕث ؼن فؼبٕل ًا  ؼٔگفان +  ًث ٔب ام  ػفف سبقمبٓوالمب  

ًامل ي ئژگٓ َبْ  ػ
 سبقمبوٓ

ن ي اغً  وبـگٕفْ ٍث ي ٔبؼگٕفْ ق ؼـ زلبـزًة ضلفع   اق + اقبػت ضغیٓ فًى  ضفلظ  + مبًف
ٓ  غلفؼ  اػملب   + ػلؽم  ـفتبـ ػبؼالٍو + اسفـا ؼٔگفان ي ضمًق لفٌ  ػلؽم  + ضػػل ْ  ُث  ثلفؼـا
ٍٕى استفبؼِ + مىبثغ اق ضػػٓ َٕك اق مىبثغ ي ُث +  تىفٔم ي ضفلظ ضفملت افلفاؼ    + اسفاف اق پف

ًٍل ف مط ـات ؼـست اودبم ؼاؼن يظٔب  + ػمل ٍث ممف

 
 طٓالگًَْب وى
 

ـفتبـ سبقمبٓو ي تؼیك امف ٓ ثف  ٓ اُل ٓ   ُو ـفتبـَلْب سلبقمبو مسلًئ    + + وبظف ؼاوسته غؽايوؽ ثف 
لؽاف سلبقمبن   ؼاوسته غًؼ ؼـ ثفاثف غؽْا متؼب  ّٕی  + مطلفيع ثلًؼن    + متؼبٓل ؼاوسته َا يسل

ؽاف ـٔت سبقمبٓو  + امبوت تطمك َا ستگٓ ؼاوسته مأًم ـٔت + لكيم ضٔب ٓ  تػؽْ مأًم  سلبقمبو
م  ـفتبـ سبقمبٓو+ ُم ـ      ؼاوسته  ـفتلب ٕبملؽ  ت ضلفػٓ ؼـ ثفاثلف پ ًٕل گلٌب مطلًـْ    + مسلئ + خٔب
ًا  ؼٔگفان مؽٔفان ْ + اضتفام لبئل ثلًؼن   + ضسبم ؼاوسته تػفف ؼـ ام افلفاؼ ي ضملًق    ثلفا
قضمىؽ آوبن  ضال  يوبـ وست+ ػجبؼت ؼاوسته  ؼاوسته غؽمت ٍث غیك + ـا

 
 

ىطٓ  الگًَْب ٕث

ٔبـْ غًش ْ   غؽا گمبٓو ي امٕؽ ٍث  ًاة ي تفم اق ػملبة اغلفي ٓ  وملب   + + امٕؽ ٍث ث ل +  گفٔا
ٓاوگٕكِ + ؼاضته  ثیىؽَمٓت ـيضّٕ ـ  يخلؽان +  وفلس  ػلكت  + اضسلبم  اُل اضسلبم   ْ يولب

ت ًٕل ْ ي يفْب ٍث ػُلؽ  امبوت ـيضّٕ+  مسئ + مطجلت ي   ضلك  ـٌا ؼـ+ غلجف ي اسلتمبمت    ؼـا
فثبٓو ٔثبــيضّٕ +  َمىبـْـيضّٕ +  ُم ٓ ا ًَا  ي غٕفغ

 
طٓالگً  َْب گفٔا
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آن ثب غلؽاْ متؼلب  اـائلٍ    ـاثكّ سبقمبن ي ػىبغف آن ي  ثبـَِبٔٓ ـا ؼـ مىبثغ فمُٓ ثٕىص

ٓ  َستىؽ اففاؼوىىؽ وٍ قٔفثىبْ ـفتبـَبْ  مٓ ؼـ  .ؼَىلؽ  ي ـفتبـَبْ ثبقىٓ اففاؼ ـا سبقمبن مل

ه أل ولٍ   اسلت ؼاضتٍ ثبضؽ متفبيت اق ـفتلبـ فلفؼْ   َب ـا  ففؼْ وٍ أه ثٕىص سبقمبن، ـفتبـ

َلب ؼـ افلفاؼ    گٕفْ ٔب تمًٔت ثفغٓ گفأص َبْ سبقمبوٓ ثبػ  ضىل ثٕىصَب ـا وؽاـؼ.  ثٕىص

َلب،   َب ي وگفش ػاليٌ ثف ثٕىص ،اففاؼ سبقمبوٓضًؼ وٍ ؼـ ـفتبـ آوبن مؤثف است.  سبقمبوٓ مٓ

ٓ ثُؼؽ اق سٍ َبْ سبقمبوٓ  وىصثٍ فمٍ ؼاـوؽ. وٕك ( ظبَفْ )ٔب ـفتبـ َٔٓب وىص وىلؽ؛   تًخٍ مل

ملفتجف ثلب افلفاؼ     ـفتبـثُؼؽ ؼيم  ،َبْ سبقمبن ي يظبٔف وبـْ ثفوبمٍقمٕىّ ؼـ  ـفتبـاي   ثُؼؽ

 .مىبثغ سبقمبوٓ تػفف ؼـي ثُؼؽ سًم  ،ي سبٔف اففاؼ سبقمبوٓ ـخًع اـثبةي  خبمؼٍ

قًـ ولٍ ضؿلفت    تطمك ٔبفته وىص ٔب ـفتبـ اغتٕبـْ متًلف ثف ثٕىص ي گفأص است. َمبن

ٓ     َٕ»ؽ: ىففمبٔ مٓ )ع(امٕف )ضفاولٓ  « ر فؼبلٕتٓ وٕست مگف آوىلٍ تلً ؼـ آن وٕبقمىلؽ ضلىبغت َسلت

ثلٍ آن   ضلًؼ ي ثلف گلفأص    قٔفا فؼل اغتٕبـْ ثف اسبم غًاست فبػل اودبم مٓ .(171: ق 1404

متؼیلك   اقمجتىلٓ ثلف ولًػٓ ضلىبغت      َلبْ مثجلت ي مىفلٓ اوسلبن وٕلك      گفأصمجتىٓ است.  فؼل

ٓ  ففؼ َبْ َب ي گفأص ـفتبـَب وٕك ثٕىص .َبست آن وىىلؽ. وملب أىىلٍ غلؽاْ متؼلب        ـا تمًٔت مل

ٔؽ، زىبوسٍ تمًاْ الُلٓ پٕطلٍ سلبقٔؽ ثلفاْ ضلمب ففللبن       اٌ اْ وسبوٓ وٍ أمبن آيـؼ»ففمبٔؽ:  مٓ

(. قٔفا ثب اودلبم ؼاؼن ولبـ ي تىلفاـ    29/ )اوفب « ؼَؽ )لؽـت تطػٕع مٕبن ضك ي ثبقل( لفاـ مٓ

ضًؼ َم گلفأص ثٕطلتفْ ثلٍ     َبٔص ثٕطتف مٓآن َم ضىبغت ي ثٕىص فبػل اق فؼل غًؼ ي پٕبمؽ

ٍ     تًاوؽ پلٕص  وىؽ. ثٍ أه تفتٕت، وىص وٕك مٓ آن پٕؽا مٓ اْ ؼٔگلف   وٕلبق ثٕلىص ي گلفأص ؼـ مفتجل

ٓ   َلبْ   َب وٕلك ثلف ثٕلىص    ْ ؼٔگف، گفأصثبضؽ. اق سً  )ظ(گؿاـولؽ. ـسلً  غلؽا    اوسلبن تلأثٕف مل

ٓ   »ؽ: ىففمبٔ مٓ ، 4 ج: ق 1413ثبثًٔلٍ    )اثله « ىلؽ و ؼيستٓ تً وسجت ثٍ زٕكْ تً ـا ولًـ ي ولف مل

. ، ـفتبـَبْ ثٕفيوٓ ممىه است ؼـ ثفغٓ ـفتبـَبْ ؼـيوٓ ؼٔگلف تلأثٕف ثگؿاـولؽ   َمسىٕه(. 380

گفٔلٍ اق  : »ففمبٔىلؽ  مٓ )ع(ضؿفت امٕف قًـ وٍ َمبن ؛وىؽ ، ـفتبـ وٕه اػتمبؼ ففؼ ـا تمًٔت مٓمثالً

ٓ « ومبٔلؽ  ظ مٓوىؽ ي اق ثبقگطت ثٍ گىبٌ ضف تفم غؽايوؽ ؼ  ـا وًـاوٓ مٓ ْ  )تمٕمل : 1410 آملؽ

ؼٔگلف تلأثٕف    اولؽ ي ثلف ٔله    َب ي ـفتبـَبْ اسالمٓ ؼـ َم تىٕؽٌ گفأصي  َب ثىبثفأه، ثٕىص (.112

 .(361: 1391 ٔكؼْ  )مػجبش ؽىؼَ َبْ ؼـيوٓ ـفتبـ ـا تطىٕل مٓ گؿاـوؽ ي مؤلفٍ مٓ
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ٓ أه سٍ ؼستٍ الگً ٓ  وػلًظ  وظلف  اق ،، ثؽين ؼـ وظف گففته ضفأف سلبقمبو تىلبلٕف   ،ؼٔىل

تىُبٔٓ ثلفاْ تؼٕلٕه    ثٍ ثب ؼـ وظف گففته تطمك ـفتبـ ؼـ ضفأف سبقمبوٓامب  .اوؽٓ فالكامٕغالكامٓ ٔب 

وىىلؽٌ ؼاـولؽ.    متغٕف ؼٔگف وٕك ومص تؼٕلٕه وًع ثیىٍ ؼي  ؛ىؽوبفٓ وٕست ٓاضىبم ضفػٓ ـفتبـ سبقمبو

   ٓ ؼـ غلًـت فملؽان آن   وىىلؽ ولٍ    مىبثغ فمُٓ ضفأكٓ ـا ثفاْ پؿٔفش ضغل سلبقمبوٓ مؼلٕه مل

َبْ ففؼ وٕك اق وظلف  ـفتبـمدبق ثًؼن  تجغ آن ي ثٍ وٕستففؼ مدبق ثٍ تػؽْ ضغل سبقمبوٓ ضفأف 

ٔؼىٓ ػىًان ؼٔگلفْ ثلف ـفتلبـ     .ـسؽ ي وًثت ثٍ ثط  اق زگًوگٓ ـفتبـ ومٓضًؼ  تإٔٔؽ ومٓضفع 

ٍ     يلتٓ فلفؼ  ،مثالً .وىؽ غؽق مٓ « ـ ظلبلم َمىلب »ؼـ اغلكالش فمُلٓ    وبـمىلؽ سلبقمبوٓ ضلًؼ ول

ْ  قٔفا ـفتبـَبْ يْ مًخت تمًٔت ظبلم است ،مطسًة ضًؼ ، 2ج  :ق 1415غمٕىلٓ    )مًسلً

، (172، 2ج  :ق 1415غمٕىلٓ    مًسًْ) ٔب اق سًْ امبم مؼػًم ٔب وبئت آن مىغ ضؽٌ ثبضؽ(، 154

ٔب فلفؼ غلالضٕت تػلؽْ ضلغل ـا     ل،   مبوىؽ تًلٕؽ ضفاة ل ٔب اغل ضغل اق وظف ضفع ضفام ثبضؽ

 ل  ػجبـات مػتیف ثٍ مًؾًع غالضٕت پفؼاغتٍ ضؽٌ اسلت  ؼـ وظفٔبت فمُٓ ثبوٍ  ،ضؽوؽاضتٍ ثب

ٍ  اق خمیٍ اگف ضبومٓ تًان تؽثٕف امًـ ي اؼاـِ ضئًن ضىًمتى مسلیمٕه  ثبضلؽ، تػلؽ ى    ـا وؽاضلت

(، وسلٓ ولٍ مػلبلف يالٔلت فمٕلٍ اسلت       23، 1 ج: ق 1409)مىتظفْ  يالٔت ثف اي ضفام است

ٓ   )فبؾل ـ خمًُـْ اسالمٓ وؽاـؼغالضٕ ت تػؽى َٕر سمتى ـا ؼ (. 226، 1 ج: تلب  لىىفاوٓ، ثل

وٕلك خلبٔك    ي ـفتلبـ ؼـ آن ضلغل   مبولؽن ثؽُٔٓ است اگف تػؽْ مىػت سبقمبوٓ خلبٔك وجبضلؽ،   

َمسىلٕه خلبٔٓ   ؛ مفثًـ ثٍ ـفتبـَبْ ففؼ وبضبٔست اسلت تػؽْ ضغل قٔفا مفبسؽ  .وػًاَؽ ثًؼ

ْ ) ثلبقیٓ ؼـ تػلؽْ ضلغل ؼاضلتٍ ثبضلؽ     اوگٕكِ ففؼ وٍ   .(175، 2ج : ق 1415غمٕىلٓ    مًسلً

ولًع ضلغل،    ـفتبـَبْ اففاؼ ؼـ سبقمبن تًخٍ ثٍ وًع ضبومٕت، ثبـِثىبثفأه، ايلٕه ثط  فمُٓ ؼـ

ٓ    يظٕفّ ففؼ است ي ايلٕه اوگٕكِ ي  ،وًع َمىبـ، غالضٕت  وٕلك  فلفؼ ؼـ اوتػلبة ضلغل سلبقمبو

 تًخٍ ثٍ أه متغٕفَبست.

 آني ضىلم  وٕفٕلت ـفتلبـ   تجغ آن  ًؾًع ـفتبـ ي ثٍمؼـ تؼٕٕه ٔه سفْ ػًامل سبقمبوٓ وٕك 

؛ وػست أىىٍ ؼـستٓ ٔب وؽگؿاـفٕتأثفمٍ  وظف اقاق ؼي خُت ؼـ ـفتبـ سبقمبوٓ  أه ػًاملمؤثفوؽ. 

ي ػلفف   ،اَلؽاف، مػلبلص، مملفـات   ، مثالً .ثٍ أه ػًامل ياثستٍ است اق وظف فمٍ وبؼـستٓ ـفتبـ

 زگًوٍ ؼـست ٔب وبؼـست است ي ـفتبـ ثبٔؽسبقمبن ـفتبـ ؼـ وىىؽ وٍ وؽام  سبقمبوٓ مطػع مٓ
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 شذٌ اس مىابع فقُی  َای رفتار ساسماوی استخزاج . مؤلف1ٍومًدار 

 مصلحت فرد

 

 مصلحت بشریت

 مصلحت حکومت

 مصلحت سازمان

 تعلك احکبم بر رفتبر سبزهبًٖ

 

 

 

 

 

خذاًٍذًظبرت   

 هسئَل٘ت شرعٖ

 اّذاف هتعبلٖ

 ٍس٘لٔ صح٘ح

 اهبًت بَدى هأهَرٗت

 لسٍم شبٗستگٖ

 جبٗگبُ هذٗر

 ارزش خذهت

 حسبس٘ت تصرف

 احترام افراد

 عببدت بَدى کبر 

 هسئَل٘ت پ٘بهذ رفتبر

 الگوهای بینشی

ی(
ی و ظاهر

ی )باطن
احکام رفتار سازمان

 

 

موضوع 

 فقهی

 اه٘ذ بِ ٗبرٕ خذا

 

 

 

 

 ترس از عمبة

 گفأص ثٍ ومب 

 بلٌذّوتٖ

 اًگ٘سٓ الْٖ

ًفس عست  

 احسبس هسئَل٘ت

 صبر ٍ استمبهت

 رٍح٘ٔ اهبًتذارٕ

 هْرببًٖ

 رٍحِ٘ ّوکبرٕ

 خ٘رخَاّٖ

 لگوهای گرایشیا

 اطبعت از هبفَق

 

 

 

 

 

 حفظ حمَق ٍ اسرار

کبرگ٘رٕ لَاً٘ي شغلٖ بِ  

 رفتبر عبدالًِ

غرض شخصٖ عذم  

صرف شخصٖت  عذم  

 استفبدٓ بٌِْ٘ از هٌببع

 اًجبم درست ٍظ٘فِ

 تکرٗن افراد

 عول بِ همررات

 الگوهای کنشی

ی
رفتار کار

 
رفتار با افراد

  
 

رفتار با اموال
 

ها و عوامل سازماني ويژگي  

 پ٘بهذ 

 رفتبر

کبر 

 جوعٖ

 هصبلح همررات عرف اهَال اّذاف

 حلیت شغل حسي اًگ٘سُ اجبزٓ اهبم صالح٘ت حکَهت رصالح٘ت سبزهبى ٍ ّوکب فرد صالحیت

 شرایط فقهی تصدی شغل سازمانی
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ثبضؽ. ؼيم أىىٍ أه ػًامل ؼـ ثفغٓ مًاـؼ ثب تغٕٕف ػىبئه ـفتبـ مًخلت تفلبيت تىلبلٕف ي    

گفألٓ ؼـ قولؽگٓ    ضلًوؽ. ملثالً، تدملل    بقمبوٓ مٓاضىبم ـفتبـَبْ سبقمبوٓ ثب ـفتبـَبْ غٕفس

المب  مسلیمٕه ٔلب املًا  ؼٔگلفان      ضػػٓ ضىم ضفمت ـا وؽاـؼ، امب، زًن امًا  سبقمبن ثٕت

ثفؼاـْ ضػػٓ ثلؽين   گًوٍ ثُفٌ  (. َف1384اْ  غبمىٍ گفأٓ ضفام است )ضسٕىٓ  است، تدمل

َب ـا ثفاْ اَلؽاف ي   تًاوؽ آنٓ المب  خبٔك وٕست ي وسٓ وم اخبقِ مسئً  ضفػٓ ي لبوًوٓ ثٕت

(. سبقمبن ٔه فؼبلٕلت  530، 1ق: ج  1427ضٕفاقْ  مػبلص ضػػٓ غًؼ ثٍ وبـ گٕفؼ )مىبـم 

سبقؼ. أله ئژگلٓ ثبػل      خمؼٓ است ي مدمًع ـفتبـَبْ اففاؼ اَؽاف سبقمبن ـا مطمك مٓ

بٔگلبوٓ ؼـ ٔله   ضًؼ اففاؼ سبقمبوٓ ؼـ ثفاثف غفيخٓ سبقمبن مسئً  ثبضىؽ. ثىبثفأه، ولبـ ث  مٓ

وفسٍ مجبش اسلت.   ضًؼ؛ ضب  آوىٍ أه وبـ فٓ سبقمبن تفيـٔستٓ َمىبـْ ؼـ ظیم مطسًة مٓ

سبقمبن ممفـاتٓ ؼاـؼ وٍ ففؼ آن ـا ثٍ مىكلّ ضفيـ اسلتػؽامٓ پؿٔففتلٍ ي ثبٔلؽ ثلف اسلبم آن      

(. ؼـ سلبقمبن مػلیطت سلبقمبوٓ    54ل   53، 2: ج 1422غمٕىلٓ   ممفـات ػمل وىؽ )مًسًْ 

ي ؼـ تكاضم ثٕه مػیطت سبقمبوٓ ثب مػیطت فلفؼْ مػلیطت سلبقمبوٓ مملؽم      مكفش است

است ي ـفتبـَبْ اففاؼ ؼـ خبٔٓ وٍ ممفـات يخًؼ وؽاضتٍ ثبضؽ ثبٔؽ مكبثك مػیطت سلبقمبوٓ  

   ٓ ٓ   اودبم گٕفؼ. مػیطت سبقمبوٓ ضىم تدسس اق امًـ وبـوىلبن ـا خلبٔك مل ولٍ   وىلؽ؛ ؼـضلبل

 (.299، 4ق: ج  1409مىتظفْ تدسس ؼـ امًـ غٕفسبقمبوٓ خبٔك وٕست )

 بحث و نتیجه

ٍ   ـفتبـ سبقمبوٓ فُم ؼـ ػًاملل تأثٕفگلؿاـ   ضلىبغت  ثلٍ ؼوجلب  فُلم ـفتلبـ ي      مجتىٓ ثلف فمل

ضىبغت مًؾًػبتٓ اسلت ولٍ فملٍ     ه وًع تطیٕلاست. َؽف ؼـ أسبقْ ثفاْ فمٍ  مًؾًع

ٓ  ، مطي فُم . ؼـ أه وًع تطیٕلؼاـؼَب اضىبمٓ  ي ثفاْ آنوىؽ  ثؽان تًخٍ مٓ وًضلؽ   ملك مل

 .آٔؽـفتبـ ـا قًـْ ثطىبسؽ وٍ ثستف ضىبغت زگًوگٓ ـفتبـ اق ؼٔؽگبٌ ضبـع ممؽم ففاَم 

َبْ مػتیلف   وىؽ لًاوٕه الُٓ ـا ياـؼ ػفغٍ ـفتبـ ففؼ وگبٌ تًضٕؽْ ؼاـؼ ي سؼٓ مٓثٍ فمٍ 

ثٕىلؽ ولٍ ثلب     . اوسبن ـا مًخًؼْ مػتبـ ي فؼب  مٓوىؽئژٌ قوؽگٓ سبقمبوٓ  قوؽگٓ اوسبن ثٍ

ْ  تػمٕمَمّ ي ؼَؽ  مٓ  الُٓ ضػػٕت غًؼ ـا ضىلآگبَبوّ ؼستًـَبْ تػبة او َلب ي   گٕلف

 .وىؽ سً مٓ َمَمٕه ضػػٕت تًضٕؽْ  ثبـفتبـَبْ غًؼ ـا 
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افلفاؼ  مالضظلّ  ففؼ ثؽين ضًؼ ي  مٓففؼْ، ـفتبـ اففاؼ ثٍ غًـت مستمل ثفـسٓ فمٍ ؼـ 

ؼـين ٔه ولل ي سٕسلتم تؼفٔلف    ؼاـؼ. امب ؼـ وگبٌ سبقمبوٓ، ففؼ ـا ثٍ ػُؽٌ ؼٔگف تىبلٕفٓ 

ـفتبـ افلفاؼ ـا ؼـ ـضلؽ ي سلمًـ     وگبٌ سبقمبوٓ. ٓ ؼاـؼضًؼ وٍ آن ول اَؽاف ي مػبلط مٓ

تأمٕه مػلبلص غلًؼ ٔلب تجلبٌ     ثف ػاليٌ  ،ـي، ففؼ ثب ـفتبـَبْ غًؼ اقٔه .ؼاوؽ ول تأثٕفگؿاـ مٓ

ٕلك خلؽاْ اق   و ولل الجتلٍ تؼلبلٓ ٔلب اوطكلبـ      .قولؽ  َب، سفوًضت ول ـا وٕك ـلم مٓ آنوفؼن 

 سفوًضت اففاؼ وٕست.

ٍ    ولٍ اضىلبم ضلفػٓ مجتىلٓ ثلف آن     ، مػبلص ي مفبسؽ . ؼاـؼَلبٔٓ   َبسلت، سلكًش ي الٔل

. ففاتف اق سلكص فلفؼ،   ؼاـؼآن مػبلص ي مفبسؽ ففؼ است وٍ ضؽت ي ؾؼف الّٔ تفٔه  پبٕٔه

سبقمبن وٕك مػبلص وبظف ثٍ ولل سلبقمبن ي خملغ ـا ؼاـؼ ولٍ ؼـ غلًـت اق ثلٕه ـفلته آن        

است وٍ سبقمبن ػىػلف ٔلب    ضىًمتالّٔ ؼٔگف   الّٔضًؼ.  لص مدمًع سبقمبن متؿفـ مٓمػب

الّٔ است.  مًخًؼ ي آٔىؽٌخبمؼّ ضًؼ ي مػبلص آن مفثًـ ثٍ ول اففاؼ  تبثغ آن مطسًة مٓ

ؼٔله  مػبلص اسلت.  الّٔ تفٔه  فًلبوٓ ي ضتٓ ول ثطفٔت مػبلص امت اسالمٓ ي وٕبن اسالم

اق مػلبلص  ٔله   َلٕر اق ي وفؼٌ اضىبم ي لًاوٕه يؾغ  مػبلصْ ِ سكًشَمّ اسالم ثفاْ تأمٕه 

. أه ثؽان مؼىٓ وٕست وٍ مػیطت فلفؼ فملف ؼـ سلكص پلبٕٔه اسلت ي      وىفؼٌ استغفیت 

ػىبغلف ي اخكاسلت.   َملّ  مػیطت سكًش ثبال مفثًـ ثلٍ   .سكًش ثبال ثٍ ففؼ اـتجبـ وؽاـؼ

پبٔلؽاـ ثلًؼن مػلبلص وٕلك ؼـ     اْ ثًؼن مػبلص، سكطٓ ٔب ثىٕبؼْ ي مًللت ٔلب    الٍٔثف ػاليٌ 

تطیٕل فمُٓ ـفتبـ ي وًع اضىبم ضفػٓ مؤثف است. ثُتفٔه ضبلت ـفتبـ سبقمبوٓ اق وظف فملٍ  

، مًؾلًع  غًـت تلكاضم ؼـ  ،امب .ثبضؽسً  َمسكًش مػبلص َمّ تأمٕه  ثب ـفتبـْ است وٍ

 .ثف مُم است ّ لبػؽٌ تمؽٔم اَم

 پیطنهبد

َلب   ویٓ ي اخملبلٓ آن ـاثكّ قمبوٓ اق مىظف فمٍ ي ـفتبـ سبَبْ  ثٍ مؤلفٍ فمفپژيَص ضبؾف 

ـفتلبـ سلبقمبوٓ فملؽان ٔله ففأىلؽ      قمٕىلّ  َبْ پژيَص فمُٓ ؼـ  غألٔىٓ اق . ٔبفتؼست 

َلبْ اسلتىجبـ    ضلًٌٕ مكبلؼلّ  مىؽ تطیٕل فمُٓ ـفتبـ است. امٕؽ اسلت پژيَطلگفان ثلب     وظبم

ٍ  گلبم  ٓؼاوطمىؽان فمٍ ي ثفـسٓ مبَٕت ي ضفأف سبقمبن ثتًاوىلؽ ـيضل   مىلؽ   گلبم ي وظلبم   ثل
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. ؼـ ثفـسلٓ تفػلٕیٓ ففأىلؽ    وىىلؽ َبْ فمُٓ ـفتبـ سبقمبوٓ ـا تسلُٕل   استػفاج ي ثفـسٓ

ضًؼ وٍ تطیٕیگف ؼـ َف مفضیٍ زٍ ػلًامیٓ ـا ثفـسلٓ ي    تطیٕل ـفتبـ سبقمبوٓ مطػع مٓ

وىؽ. ي ؼـ وُبٔت الگًْ تفػٕیٓ اق  مٓزگًوٍ استؽال  اق مفاضل ٔه ثفاْ تمؽم ي تأغف َف 

 ضًؼ. وگٓ استىجبـ فمُٓ اضىبم ـفتبـ سبقمبوٓ ضبغل مٓزگً
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