
 

 

  133-153: 1394، زمستان 4شماره  ،23، سال پژوهشی مدیریت اسالمی  فصلنامه علمی ـ
  

  هاي نظري تعالی فرد در سازمان بررسی پایه
  قرآن کریم دیدگاهاز 

  * ابوالفضل محمدي
  **محمود عالیی زاده
  *** مهدي محمدي
  8/12/94: پذیرش نهایی        28/8/92 :دریافت مقاله

  
  چکیده

هاي  پژوهشگران این عرصه الگو. تعالی سازمانی یکی از مباحث مهم در مدیریت است
اند تا سازمانها با بهبود مستمر روند خود به تعالی مورد نظر دست  مختلفی را براي آن ارائه کرده

سازمان تأکید شده است؛ لکن بعد حیوانی » انسانیبعد «هاي تعالی سازمانی بر در همه الگو. یابند
این پژوهش به . نظر، و کمتر به جنبه روحانی و ارزشی پرداخته شده است و جسمانی انسان مد

این پژوهش، بنیادي است و به . پردازدهاي نظري تعالی فرد از دیدگاه قرآن کریم میبررسی پایه
هاي پژوهش از ترجمه و تفسیر شریف المیزان  ادهها، د همین منظور براي انسجام بیشتر یافته

ها، در  پس از استخراج کدها، مفاهیم و مقوله. تحلیل شده استتئوري استخراج و  با روش گرندد 
  .به دست آمد) توحید ربوبی(نهایت الگوي تعالی فرد در سازمان مبتنی بر مدیریت ربوبی 

  .تعالی فرد، توحید ربوبی، تعالی توحیديهاي نظري توحید و تعالی، پایه :ها واژه کلید
  
  
  
  
  
  

 abdemotlagh@gmail.com       )ع(استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین  *

  )ع(دانشجوي دکتري مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین : نویسنده مسئول **
Mah.alaee@gmail.com 

مدیریت منابع انسانی دانشگاه لرستان و پژوهشگر دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشجوي دکتري  ***
   mohamadi.me@fc.lu.ac.ir                    )ع(دانشگاه جامع امام حسین 
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  مقدمه
هزاره سوم میالدي روشن شده است که ارزشها و باورها در هر فرهنگی بر روشهاي   در آستانه

نوعی از مدیریت اثربخشتر است که بر  ،رد و در هر فرهنگیگذامدیریتی آن تأثیر مستقیم می
      یبه عبارت دیگر، فرهنگهاي مختلف، مدیریتهاي مختلف ؛ویژگیهاي آن فرهنگ مبتنی باشد

بنابراین  ؛قدر مدیریتی بیشتر از فرهنگ برآید، احتمال موفقیت آن بیشتر خواهد بود هر .طلبندمی
  .دکرتوان مدیریت واحدي را بر فرهنگهاي گوناگون تحمیل نمی

آنها به فلسفه علوم  ياتکا) مدیریت(هاي علوم اجتماعی از جمله ویژگیهاي هر یک از شاخه
و تأثیرپذیري عمیق از فرهنگ و مقتضیات انسانی و اجتماعی است مورد بحث ) مدیریت(اجتماعی 

  .)20 :1383 علی احمدي،( ردگیري و تکامل این علوم دا جامعه مهد شکل
 هر فلسفیتأثتحت بررسی تعالی فرد در سازمان حاکی است که تعالی فرد در جوامع مختلف 

بر این اساس، اکنون که حجم  .است جوامع آن از هر یک بر فرهنگ حاکم اجتماعی ـسیاسی 
انسانی آنان معطوف است، سرمایه  ۀزمینزیادي از دلمشغولیهاي مدیران سازمانها به تعالی سازمانی در 

 جمهوري اسالمی ایران شاءاهللا موضوع تعالی فردي در جا دارد به این مقوله حیاتی پرداخته شود تا ان
  .دشوبینی اسالمی نشئت گیرد و ساحت آن از التقاط حفظ  از منشأ زالل فرهنگ و جهان

 مدیریت در عصر حاضر را از ویژگیهاي» تعالی سازمانی« ،برخی از صاحبنظران مدیریت
مندان به ساحت  عالقه  وقفه و گسترده نگاهی گذرا به آثار این عرصه بیانگر تالش بی. اند دانسته

در  هاي خودپژوهشگران مدیریت با ارائه آخرین یافته. است» سازمان«روزافزون » تعالی«مدیریت و 
افزایند ر حجم و غناي ادبیات آن میهاي گوناگون تحول و تعالی سازمانها، روز به روز بالگو قالب

  .ندکنهاي نسبتاً جامعتري را معرفی میالگوو بسته به اهداف خویش، گاه به گاه 
با پیروزي انقالب اسالمی ایران و ضرورت تدوین و تولید علوم اسالمی، توجه به علوم انسانی 

 مد(مقام معظم رهبري أکیدات این موضوع در سالهاي اخیر و با ت. اي پیدا کرد اسالمی اهمیت ویژه
مسموم جاي استفاده از علوم انسانی ه حیاتبخش قرآنی ب هايآموزهگیري از  مبنی بر بهره )ظله

پایه و اساس علوم انسانی را باید در «: سازدچندان می ، اهمیت پرداختن به این عرصه را دوغربی
چنین برخی پیشرفتهاي علوم انسانی، همو  مبانی قرآنیاستفاده از  پژوهشگران با .قرآن جستجو کرد

  .)28/7/1388اي، امام خامنه( »گذاري کنند توانند بناي رفیع و مستحکمی را از علوم انسانی پایهمی
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این مدیریت . الهی است) تدبیر(در بینش اسالمی به مدیریت، کل عالم تحت اداره و ربوبیت 
محور اصلی این جریان، توحید و نگاه . یان داردمراتب موجود در عالم، سریان و جر سلسلهالهی در 

توحیدي است؛ بدین معنا که در نظام مدیریتی اسالم، اگر سخنی از مدیریت غیر خدا به میان آید، 
این مدیریت در طول مدیریت خداوند متعال خواهد بود و نهایتاً  مدیریت توحیدي بر نظام عالم 

  . حاکم خواهد بود
این سؤال  تعالی افراد در سازمان قرار دهیم، محور اصلیرا » توحید«چنانچه با ذکر این مقدمه، 

 دیدگاهیند تعالی فرد در سازمان از اشاخصها و فر آیا تعریف، مبانی، اصول، آید که اصلی پیش می
  .مدیریت اسالمی با آنچه در ادبیات متداول شاهدیم، تفاوت نخواهد کرد

هاي نظریهتعارض فرهنگ پایه ، هاي مدیریتنظریهبودن » مدارفرهنگ«ی چون یلبه دال
، این هاي مبتنی بر فرهنگ بومینظریهضرورت و نیاز جامعه ما به و  مدیریت با فرهنگ توحیدي

  .هاي قرآن کریم استتحقیق تالشی هرچند مقدماتی در راستاي کشف الگویی بر مبناي آموزه
زهاي مادي و معنوي و دنیوي و اخروي هاي مکتب حیاتبخش اسالم متضمن تأمین نیاآموزه

که تحریف (نه تنها مکاتب ساخته دست بشر، بلکه سایر ادیان آسمانی پیشین هم . پیروان آن است
چنان برآورده سازند که با حفظ تعادل الزم، سعادت دو  هاي انسان را آند خواستهتوانننمی) اند شده

  .دشوشایسته تأمین  ايگونهسراي انسان به 
نوع نگاه . کند نگاه و نگرش انسان به عالم هستی، روش و نوع مدیریت او را مشخص می نوع

شود؛ اما از آنجا که در این نوع نگاه، انسان و  وري منجر می مدیریت غربی نهایتاً به افزایش بهره
ناپذیري بر پیکره مدیریت  گیرد از این بابت خسارتهاي جبران شخصیت او محور اصلی قرار نمی

  ).274: 1391فروزنده، (ان امروز وارد شده است جه
 هر و سازمان ملت، هر اساسی و اول اولویت به دیبا تعالی و نیکی و خیر درك حاضر، عصر در
 پیدا انحرافی مفهومی هماهنگی، و توازن بودن، موزون زیرا ؛شود تبدیل جهان سراسر در انسانی
 از ما. است سفر و سیر که سرنوشت، نه تعالی. است داده ايساده مفاهیم به را خود جاي و کرده
 گویی و برویم آن سوي  به است قرار که است جایی گویی که یمیگومی سخن گونه آن تعالی
 این به الهی اراده رسید، خواهیم آنجا به روزي گفت باید. شد خواهد تمام رسیدیم، آنجا به وقتی
  .رویم پیش به ما که است گرفته قرار

     قرآن کریم و ایجاد زمینه براي آن در سازمان موجب  دیدگاهتدوین الگوي تعالی فرد از 
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شود سازمان در مسیر اصلی رشد و ترقی قرار گیرد و از تمامی امکانات مادي و معنوي آن می
ن توجهی به تعالی سرمایه انسانی در سازمان باعث از بی وري بهینه به عمل آید در حالی که بی بهره

ماند و چه بسا، نه تنها رفاه و شود و سازمان از احراز تعالی حقیقی باز میهاي دیگر میرفتن سرمایه
آرامش دنیوي انسان به هم ریزد، بلکه در اثر بروز مشکالت ناشی از آن آخرت او نیز دستخوش 

نْکاً : نامالیمات گردد نَّ لَه معیشَۀً ضَ یامۀِ أَعمىو منْ أَعرَض عنْ ذکْري فَإِ ق وم الْ ی شُرُه نَح 124/طه( و :(
  .نابینا محشور کنیماو را و هر کس از یاد من اعراض کند، همانا معیشتش تنگ شود و روز قیامت 

ن رسد نبود در مجموع اگر ضرورت و اهمیت موضوع،  مختصر جمعبندي شود به نظر می
 :شود مشکالت میاین ب بروز هاي مدیریتی با فرهنگ اسالمی و توحیدي موجتناسب نظریه

 هاتعارض فرهنگی و اختالل در اعمال نظریه ـ  1

 دشواري در پذیرش کارکنان به علت ناسازگاري الگوها با فطرت انسانها ـ 2

  الگوها فتنپذیرنهاي انسانی در سازمان به علت تضییع سرمایه ـ 3
  الگوها نفتپذیرنناکامی سازمان در تحقق اهداف تعیین شده به علت  ـ 4

 :ها خواهد شدمزیتاین ارائه الگوي تعالی فرد بر اساس توحید موجب 

 تناسب یافتن الگوي تعالی فردي با فرهنگ مبتنی بر توحید ـ 1

 تناسب یافتن الگوي تعالی فردي با فطرت انسانی ـ 2

پذیرش بیشتر کارکنان سازمان به علت تناسب الگوي تعالی فردي توحیدي با فطرت  ـ  3
 سانی آنانان

 الگو در سازمانها به علت پذیرش فطري انسانهااین کارگیري  به آسانی ـ 4

  
  پژوهش اهداف
  یاصل هدف

 دیدگاههاي نظري تعالی فرد در سازمان از پایه کشف و ارائهشناسایی، به دنبال  این پژوهش
  .استقرآن کریم 

  یفرع اهداف
  قرآن کریم  دگاهیدشناخت مفهوم تعالی فرد از ـ  1
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  قرآن کریم دگاهیدتعیین عوامل الگوي تعالی فرد از ـ  2
  عوامل با یکدیگراین شناخت نوع روابط ـ  3
  

  پژوهش سؤاالت
  یاصل سؤال

  قرآن کریم چیست؟ دگاهیدهاي نظري تعالی فرد از پایه
  یفرع سؤاالت

  تعریف تعالی فرد از دیدگاه قرآن کریم چیست؟ـ  1
  ؟است قرآن کریم کدام دگاهیدعوامل الگوي تعالی فرد از ـ  2
  روابط بین این عوامل با یکدیگر چگونه است؟ـ  3
  

  ادبیات پژوهش
  توحید
مثل و  که )1/توحید(بگو او یگانه است : قل هو اهللا احد :اعتقاد به خداوند یکتابه معناي  دیتوح

  .است )11/شوري(هیچ چیزي مانند او نیست : لیس کمثله شیء: مانند ندارد
کل هستی و واضع ) مالک و مدبر(که رب  ،اعتقاد به ربوبیت خداوند متعال: ربوبیتوحید 

این مرتبه از . استهاي مادي و معنوي و حافظ آنها تمامی سنتها و مقررات و قوانین حاکم بر پدیده
  :گیرد می بر توحید دو عرصه را در

  در عالم تکوین جهان )مالکیت و تدبیر(کارگردانی  یعنی: توحید در ربوبیت تکوینی ـ 1
  ریزي براي انسان به معنی انحصار قانونگذاري و برنامه توحید در ربوبیت تشریعی ـ 2
  تعالی

به معناي بلند شدن، بزرگوار شدن و بلندي » علو«از ریشه طبق تعریف فرهنگ معین، تعالی 
یک  در و) مانند رعایت عدالت، عفت، شجاعت، سخاوت(هاي اخالقی  ترکیبی از فضیلت. است

مراتب زندگی است که مبتنی بر چارچوب ذهنی   کالم همه خوبیها و رعایت حد اعتدال در همه
شود افراد بر اساس آنها  گیرد و موجب می شکل می ییمتشکل از دانش و ارزش در موقعیت پویا
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 اي که موجب اندیشه، احساس و اقدام کنند و در کسب و کار به ارزش مهمی دست یابند به گونه
برتري آنان در دستیابی به هدف در زمانی شود که هیچ استاندارد زمینی و مادي براي مقایسه در آن 

بنابراین تعالی، موقعیتی است که عوامل موجود در آن به شکل خوب استثنایی  ؛دخالت نداشته باشد
  .)1390ازگلی، ( و مطلق وجود دارد

 )1390 ،یازگل( مدیریت دانش در تعالی تکاملی سیر: 1 جدول

  )روشها(چگونگی تحقق تعالی   اندیشمند  نگاه به تعالی  مکتب فکري

 کالسیک

  تقسیم کارـ 
  جهتگیريـ 
  مکانیکیـ 
 هماهنگی سلسله مراتبیـ 

 1982، 1پیترز و واترمن
شرکتهاي متعالی، با برخورداري 

از قدرتهاي نوآوري، توانایی 
که از طریق  تغییر و رهبري

سازمان (انداز و ارزشها چشم
 .سازدمتعالی می) را

 سوگیري نسبت به اقدامـ 
 نزدیک شدن به مشتريـ 

 فرینیااستقالل و کارـ 

 وري از طریق افرادبهرهـ 
 رفتاردهندگی ارزشها به جهتـ 

 پر کردن شکافهاـ 

 شکل ساده، ستاد نابـ 
 تنظیم منعطف همزمانـ 

 هامالکیتـ 

 رفتاري

تأکید بر انسان، انگیزه ـ 
 کارکنان

 1985، 2پیترز و آستین

 توجه به مشتریانـ 
  نوآوري پایدار و مستمرـ 

 افرادـ 

 مدیریت در صحنه حاضرـ 

 ـاجتماعی 
 فنی

تقویت وظایف و ارائه ـ 
دستورالعمل به اقدامگران در 
 ـتعریف محیط سازمانی فنی 

 )پویا یدیدگاهدر (اجتماعی 

 1988، 3پیترز

 مستمربهبود مستمر و تغییر ـ 
 افزوده عالی  ارزشـ 

 کیفیتـ 
 انعطافـ 

/ ساختاري
 سیستمی

 رفتار جهانیـ 

 ترکیب نظریهـ 

ـ  1990، 4تعالی زیراکسالگوي  مدیریت و علوم سختـ 
2002 

 رهبري مدیریتیـ 

 مدیریت منابع انسانیـ 

 مدیریت فرایند کسب و کارـ 
 بازار/ تمرکز به مشتري ـ 

 ابزارهاي کیفیتکاربرد اطالعات و ـ 

 نتایج کسب و کارـ 

 
1 - Peters and Waterman 
2 - Peters and Austin 
3 - Peters  
4 - Xerox Excellence Models 
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 )1390 ،یازگل( مدیریت دانش در تعالی تکاملی سیر: 1 جدولادامه 

  )روشها(چگونگی تحقق تعالی   اندیشمند  نگاه به تعالی  مکتب فکري

 کالسیک نوین

ترکیب یادگیري از مکاتب ـ 
، تحت تأثیر 1990، 1پیتر سنگه کالسیک و رفتاري

و  آرجریس، فورستر، دمینگ
 دیویی

 انداز مشتركچشمـ 
 مهارت افرادـ 

 هاي ذهنیالگوکار با ـ 

 یگروهیادگیري ـ 
 تفکر سیستمیـ 

 شناختیجامعه

تجزیه و تحلیل اقدامگران ـ 
  سازمانی، رفتار آنان

منتج گردیدن قدرت به ـ 
 تعالی

، 2آیوبرت و دي گالجاك
1992 

 اطاعت ذاتیـ 

آموزش، ارزشیابی، (حمایت آشکار ـ 
 )مثبت تقویت

رقابت داخلی، نظم (حمایت ضمنی ـ 
ذهنی همیشگی و الزامات مدیریتی 

 )ضمنی

هفت اس مک 
 کنزي

 راهبردـ 

 ساختارـ 
 نظاماتـ 

 کارکنانـ 

 ارزشهاي مشتركـ 
 مهارتهاـ 

 سبکـ 

  ؛جایزه دمینگ
  ؛اي. کیو. ان. ام بی

 3ایی اف، کیو، ام

بندي اقدامات سازمانی طبق رتبهـ 
 خاصمعیارهاي 

 هدایت سازمانها به سمت متعالی شدنـ 

 گراارائه چارچوب مدیریتی کلـ 

پاسکال و 
 آتوس

تمرکز بر انسان و ارزشهاي ـ 
برتر در جهت شکل دادن به 

 انداز راهنماچشم

دال گارد و  ؛چهار پیالگوي 
 2003؛ 1999، 4دال گارد پارك

 افرادـ 
 شراکتـ 

 فرایندهاـ 

 محصوالتـ 

  
مستلزم کسب آگاهانه و نه غریزي و  ،زیرا تعالی ؛دهدتعالی را انسان تشکیل میالبته اساس 

اگر سازمانها و یا . شودهاي خیر و نیکی است که غیر از انسان را شامل نمیطبیعی عادتها و اندیشه
  .است کند، باز منشأ آنها، انسانمصنوعات محصول سازمانها هم به لحاظ کیفی ارتقا پیدا می

تعالی به معناي باال رفتن انسان و به مراتبی از رشد و کمال روحی دست  ،دیدگاه قرآن کریماز 
 

1 - Peter Senge, Inflvenced by Argyris, Forrester, Demming and Dewey 
2 - Aubert and de Gaulac 
3 - Deming prize; MBNQA; EFQM 
4 - The 4P Model; Dahlgaard and Dahlgaard-Park 
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هدایت تکوینی و  هستی با فرو فرستادن پیامبران و کتاب به دو شیوه ةیافتن است که آفرینند
  .)1(تشریعی آن را فراهم فرموده است

  
 )با اندکی تصرف 1389فرهی و دیگران، (مفهوم تعالی در اسالم : 2 جدول

  معنا شناسی  نگاه به تعالی

  علو
  ) قصص سوره 4  هیآ در جمله از( تکرار  بار 4 با »تکبر و غلبه و قهر«: قرآن در
 سمت  به حرکت« ،»نور سمت  به حرکت« ،»باال طرف  به حرکت«: يرهبر دیدگاه از
  »جان طهارت و اخالقى نزاهت و توحید سمت  به حرکت« ،»خدا

  مشتقات آنعالی و 
 40 و هود  سوره 82 هیآ در جمله از( تکرار بار 48 با »برتر و عیرف زین و یطاغ و  باال«

  )توبه سوره
  درج بار 1 با »بلند و مرتفع«  عل با جمع علیا

  تعالی
: يرهبر دیدگاه از ،)اعراف سوره 19  هیآ در جمله از( تکرار بار 14 با ،» برتر«:  قرآن در
   .»تکامل« يمعنا در بار کی و) 1387 ،يا خامنه( »شرفتیپ و یترق« يمعنا در بار کی

  تعال
 درج بار 1 با »نیتعال« لفظ به و تکرار بار 7 با »تعالوا« مذکر جمع لفظ  به »ایب« يمعنا به
  ) احزاب  سوره 28 و عمران آل  سوره 64 هیآ در جمله از(

  علی
 هیآ در جمله از( تکرار بـار 11 با است مبالغه  غهیص  که » القدر عیرف اریبس و برتر اریبس«

  )بقره سوره 255

  اعلی
 در و) نجم سوره 7 و یاعل سوره 1  هیآ  دو  در( »مقام و مکان علو در برتر و باالتر«

  عمران آل سوره 139 هیآ  در » اعلون« جمع يمعنا
  رعد سوره 9  هیآ در»  المقام عیرف« يمعنا به  متعال
  ) 1384 ،يا خامنه( کمال يسو  به حرکت  تکامل

  
ها مسیر رشد و آنکه فرد بر مبناي  ،اسالمی هايآموزهمبتنی بر هاي نظري پایه در این پژوهش

 .شود در سازمان در نظر گرفته می هاي نظري تعالی فردپایه، د تا به مقصد برسدکن کمال را طی می
  .است از قرآن کریم مبتنی برگرفتهتعالی بر بینش توحیدي این 

  
  شناسی پژوهش روش

رسد روش  به نظر می .هاست کارکرد اصلی روشهاي کیفی، ساختن نظریه از طریق داده
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نظر پژوهشگر، راهبردي مناسب را  پژوهشی باید بتواند براي یافتن پاسخ مشکالت و مسائل مورد
هاي  پرسشطرح پژوهش، سازگاري روش با هر در واقع، مهمترین عنصر در ساخت . توصیه کند

  ).186: 2002، 1گلدینگ(پژوهشی است 
شناسی  وشر کهشده  این پژوهش از الگوي گراندد تئوري استفادهدر از میان روشهاي کیفی 

از ویژگیهاي را  چارچوب نظريدهد  اجازه می پژوهشگربه  وی است یاکتشاف نظریه استقرا
هاي  ود را بر مشاهدات یا دادهخچارچوب ی که همزمان، موقعیتموضوع ایجاد کند در هر  عمومی

 يمند پردازي داده بنیاد، فراگرد کیفی و نظام نظریه .)141: 1986، 2مارتین( دارد تجربی مبتنی می
اي،  این نظریه در سطح مفهومی گسترده. گیرد است که به منظور تولید نظریه مورد استفاده قرار می

الزم به  .)423: 2005، 4کریسول(دهد  توضیح می را 3اساسی یموضوع دربارهند، اقدام یا تعامل ایفر
مختلفی  یفارس يها ترجمهبا ) Grounded Theory( روش نیا یسیانگل الحطاصذکر است که 

 نظریه« ،»داده بر یمبتن نظریه«، »ها داده از برخاسته نظریه« :بیان شده که برخی از آنها عبارت است از
 .»هیپا نظریه« و» يانهیزم نظریه« ،»نهیزم به وابسته نظریه« ،»داده از برآمده

 کارپژوهشگر . دارد یخط يروند ،یعلم کار نیا انیجر ،5نووده و جنیپ نظر مطابق
 نیا. کند می آغاز پژوهشهاي  پرسش یبرخ ای و اولیهی موضوع با را خود يها داده آوري جمع
 و میمفاه سمت به را افتهیساخت کمتر يها داده تا شود می همراه لیتحل از آرامي وندر با انیجر

 رفت حالت از هم و، منعطف هم يروند نیچن که داشت دقّت دیبا. ببرد) ينظر(ی لیتحل يها مقوله
 راتییتغ ،یبازگشت نیچن است ممکن یگاه. است برخوردار سازي  مفهوم و ها داده انیم یبازگشت و

 لیتحل و گردآوري یهمزمان. شدداشته با الزم زین را اولیههاي  پرسش در یاساس حتّی ای و یجزئ
 از. است یاجتماع علومي پژوهش در روشها ریسا با داده بنیاد روش مهم يتفاوتها از یکی ها، داده
قیت جینتا و ریتفاس ج،ینتا مجموعه به پژوهشگران یابیدست احتمال نوودهو  چنیپ نظر  نیا با زیآمموفّ

  ).630ـ 631: 2009، نووده و جنیپ( شود می نهیشیب روش
. است "داده "از "نظریه"، که کیفی است، تالشی سامانمند براي استخراج پژوهش این روش

 
1 - Goulding 
2 - Martin 
3 - an interaction about a substantive topic 
4 - Creswell 
5 - Pidgeon & Henwood 
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استفاده  ها دادهروش داده بنیاد از کدگذاري به عنوان روشی اساسی براي مشخص کردن مفاهیم 
به شرح نمودار  و در سیر تکاملی پژوهشي متعدد در منابع ها داده؛ بدین ترتیب هر نظریه از کند یم

  :شود ذیل تشکیل می

  
 مراحل روش داده بنیاد: 1 نمودار

آنها از طریق . دهد تر است و سطحی باالتر را نشان می ها در مقایسه با مفاهیم، انتزاعی مؤلفه
شود که در سطح  سازي شباهتها و تفاوتها تولید می ها براي برجسته همان فرایند تحلیلی مقایسه

ساختن نظریه است و ابزاري فراهم "شالوده" ها مؤلفه. شود تولید مفاهیم استفاده میتر براي  پایین
  ).17: 1393اسکندري و همکاران، (تواند یکپارچه شود  کند که با آن نظریه، می می

  
  پژوهش مراحل انجام

 مستلزم قرآن، دیدگاه از عناصر این میان روابط و تعالی عناصر مفهوم شناختکه  از آنجا 
به منظور دستیابی به الگوي  )1: 1390محمدي و دیگران، ( است قرآن از تعالی هاي نشانه استقراي

مراحل مختلفی صورت گرفته است  پژوهشهاي نظري تعالی فرد از دیدگاه قرآن کریم در این  پایه
د پژوهش عنوان راهبرپردازي داده بنیاد بهپس از انتخاب رویکرد نظریه. شود که به آنها اشاره می

  :شدذیل دنبال  گامهاي
  )تدبر در آیات(مطالعه هدفمند قرآن کریم ـ  1
  انتخاب آیات کریمه در ارتباط با تعالی فردـ  2
  مطالعه ترجمه آیات منتخبـ  3

کدگذاري  
 باز

 ها مؤلفه

کدگذاري  
 انتخابی

کدگذاري 
  محوري

 مدلسازي

 نظریه مفاهیم کدها ها داده
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بر اساس تفسیر شریف ( ناصواببررسی تفسیر آیات منتخب براي پرهیز از برداشتهاي ـ  4
  )المیزان

  با تعالی فرد از آیات منتخب استخراج مضامین مرتبطـ  5
  استخراج مفاهیم مرتبط با تعالی فرد از آیات منتخبـ  6
  هاي فرعیتعیین مقولهـ  7
  هاي اصلیتعیین مقولهـ  8
 قرآن کریم دیدگاهارائه الگوي تعالی فرد از ـ  9

 .این گامها در قالب مراحل چهارگانه گراندد تئوري مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  )گام اول تا چهارم(کدگذاري باز ـ استخراج مضامین : اولمرحله 
 اي باآیاتی انتخاب شدکه به گونه بدقت مورد مطالعه قرار گرفت و در این مرحله قرآن کریم

اي بالغ بر  مجموعه آیات منتخب. مربوط بود هاي نظري تعالی فرد از دیدگاه قرآن کریم الگوي پایه
این . آیه کریمه مورد مطالعه دقیق قرار گرفت 500از آن میان آیه را تشکیل داده است که  900

 »المیزان«ترجمه تفسیر وزین  آیات، بررسی، و براي اطمینان از برداشت صحیح از مفاد آیات به
  .شود در جدول ذیل بخشی از آیات به عنوان نمونه ذکر می. مراجعه شد
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 یتعال اتیآ نیمضام استخراج: 3 جدول

  مضمون  ترجمه  آیه شریفه  ردیف
1  کم بر بى ور انَّ اللَّه   

 )51 /عمران آل(

مالک مدبر   خداوند، .و بدانید که اللَّه پروردگار من و شما است
 انسانها

بغی  2 و   قُلْ أَ غَیرَ اللَّه أَ ه ا و بر
ی ب کُلِّ شَ 164 /انعام( ء ر( 

 بگو آیا بجز خدا پروردگارى بجویم با اینکه او
 .پروردگار هر چیزى است

خداوند، مالک مدبر 
 کل عالم

لَقَ   3 کُم اللَّه الَّذي خَ بنَّ ر إِ
رض فی ماوات و الْأَ تَّۀِ   الس س

وى امٍ ثُم استَ ی شِ  أَ رْ لَى الْع ع 

کُم بر اللَّه کُم رَ ذلرُ الْأَمبدی 
 )3/ یونس(

ت که پروردگار شما کسى اس) به آنان بگو(
و سپس  آسمانها و زمین را در شش روز بیافرید

بر کرسى قدرت و مقام تدبیر قرار گرفت و به 
آیا هنوز هم فکرتان به (تدبیر امور عالم پرداخت 
پروردگار شما همین خدا ) این معنا منتقل نشده که

 .است که مدبر و پرورش دهنده همه عالم است

مالک مدبر   خداوند،
ر انسانها، مالک مدب

 آسمانها و

، مالک ...زمین و 
 مدبر کل عالم

لین  4 أَو کُم الْ آبائ ب ر و کُم بر 
 )8 /دخان(

میراند؛ هم مالک و  کند و مى اوست که زنده مى
مدبر شما است و هم مالک و مدبر پدران گذشته 

 .شما

خداوند، زنده کننده 
مالک  و میراننده، 
 مدبر انسانها

5  ماوات الس ب ما  ر ضِ ور و الْأَ
شاِرق م ب الْ ر ما و نَهی ب 

 )5/ صافات(

اوست پروردگار آسمانها و زمین و آنچه بین آن 
 .دو است و اوست پروردگار مشرقها

خداوند، مالک مدبر 
 ...آسمانها و زمین و 

6   ثُم ف ن ضَع کُم م لَقَ اللَّه الَّذى خَ
وةً  ف قُ ضَع دعن ب لَ مع ج ثُم

یبۀً  ا و شَ فً ةٍ ضَعو ن بعد قُ لَ مع ج
 یم ل الْع و ه و اء شَ ا ی لُقُ م یخَ

یرُ 54/ روم(الْقَد( 

خدا آن کسى است که شما را از ناتوانى آفرید و 
از پس ناتوانى نیرو داد و از پس نیرو دو باره 
کند  ناتوانى و پیرى آورد؛ هر چه بخواهد خلق مى

 .وانا استو او داناى ت

آفرینش انسان از 
 ضعف به توانایی

ا   7 یأَح اء فَ م اء نَ السم أَنزَلَ م اللَّه و
ا تهو م دعض بر  )65/ نحل(بِه األَ

خداوند از آسمان آبى فرستاد و زمین را بعد از 
 .اینکه مرده بود، حیات بخشید

فرو فرستادن باران 
 براي احیاي زمین

ا و و الَّذى   8 کلُّه اج وز لَقَ الْأَ خَ
نْعامِ  لْک و الْأَ نَ الْفُ م کم علَ لَ ج

ونَ کَب ا تَرْ 13 ـ 12/ زخرف( م( 

و آن خدایى که همه جفتها را او آفرید و برایتان از 
 .ها و چارپایان مرکب درست کرد کشتى

 آفرینش ازواج،
قرار دادن کشتی و 
 چارپا براي استفاده

ا   9 م لَه ضِ ور ت و األَ و فى السم
اصباً ینُ و الد لَه 52/ حجر( و( 

آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست و 
 .از اوست) و قوانین دینى(همواره دین 

 مالکیت عالم و دین
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 یتعال اتیآ نیمضام استخراج: 3 جدولادامه 

  مضمون  ترجمه  آیه شریفه  ردیف

10  

علَ  قل هو الذي انشأکم و َ ج 
أَفِْدةَ ار و الْ ص الْأَب و ع م الس کم  لَ

رضِ کُم فىِ الْأَ رأَ و الَّذى ذَ قُلْ ه 
 )24ـ  23/ ملک(

بگو او همان کسى است که شما را هستى داد و 
بگو او همان . برایتان گوش و چشم و دل قرار داد

 .کسى است که شما خاکیان را در زمین آفرید

آفرینش انسان و 
م و دل گوش و چش
 براي او

11  
ها فی واتَ ر فیها أَقْ قَد امٍ   و ی عۀِ أَ بر أَ

لینَ ائ لس ل واء 10/ فصلت( س( 

و نیز در زمین آنچه قوت و رزق هست در چهار 
فصل پدید آورد؛ قوت و رزقى که کفاف همه 

 .خواران را بدهد  روزى

تأمین رزق 
 خواران روزي

12  
 صد لى اللَّه قَ ع ا و نْه م یلِ و السبِ

معینَ اکْم أَجدله شاء و  جائرٌ و لَ
 )9/ نحل(

خواست،  راه راست به عهده خداست و اگر مى
 .همه شما را هدایت کرده بود

 هدایت الهی

  
  )گام پنجم( کدگذاري محوري ـ استخراج مفاهیم: مرحله دوم

جدول این گام به . مضامین آیات استخراج شد .در این مرحله آیات مورد مطالعه قرار گرفت
  .شود می ارائههمراه گام بعدي 

  
  )گام ششم تا هشتم(ها  کدگذاري انتخابی ـ استخراج مقوله :مرحله سوم

ها از مفاهیم به  در مرحله سوم مضامین در قالب مفاهیم جمعبندي، و در مرحله چهارم مقوله
  .دست آمده است
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 مونهامض از یتعال اتیآ از ها مقوله و میمفاه استخراج :4 جدول

  مقوله اصلی  مقوله فرعی  مفهوم  مضمون  ردیف
وحدانیت  .معبودي جز خدا نیست  1

  خداوند
  توحید ذاتی

 توحید

 .یکتا است خداوند  2

 خداوند، مالک مدبر کل عالم  3

مالکیت و 
  تدبیر

  توحید ربوبی

 ...خداوند، مالک و مدبر آسمانها و زمین و  4

 خداوند، مالک گوش و چشم انسان  5

 .خداوند زمین را فرش قرارداد  6

7  
ها  میوهو اخراج آفرینش عالم و فرو فرستادن باران 

 کشتى و آبهارسانی و به خدمت در آوردن  براى روزى

 خورشید و ماه و شب و روز براي انسانتسخیر   8

 قرار دادن شب براي آرامش  9

 دادن ستارگان براي راهنماییقرار   10

 فرو فرستادن باران براي احیاي زمین  11

 خداوند، زنده کننده و میراننده  12

  ربوبیت
 مالک مدبر انسانها  خداوند،  13

 .خداوند رزق شما را فراهم آورد  14

 خداوند، رازق خلق  15

 مولویت و تعیین سرنوشت  16
  تقدیر کارها

  افعالیتوحید 

 تقدیر الهی   17

 ضاللت الهی  18

  مشیت الهی

 هدایت الهی   19

 اراده الهی    20

 گشایش رزق  21

 تنگی رزق   22

 اذن الهی  23

پرستش  بندگی مخصوص خداوند یکتا  24
  خداي یکتا

  توحید عبادي
 شرك نورزیدن   25

  نگهداري موجودات  26
  توحید صفاتی  اوصاف الهی

 خداوند بخشنده مهربان  27
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  سازي الگو: مرحله چهارم
اي از مراتب توحید انتخاب شده است که با مبحث تعالی رابطه مستقیمی  در این مرحله مرتبه

توحید «اي از ذات اقدس الهی اشاره دارد،  که هر یک به جلوه از میان مراتب مختلف توحید،. دارد
  .انتخاب شده است »مبناي تعالی«که بر مالکیت و تدبیر الهی در هستی ناظر است، » ربوبی

  

توحید
)مراتب(

ذاتی

ربوبی

افعالی صفاتی

عبادي

 
 دیتوح مراتب در یربوب دیتوح گاهیجا: 2 نمودار

  
 همه مالک خدا وقتى«: اند دهکرگونه تفسیر  ربوبیت الهی را این) ره(مرحوم عالمه طباطبایی 

 است او از حیات آثار تمامى و آن روى حیات هستى و است او از زمین کره هستى است، ها هستى
 تمامى رب او پس ؛بود خواهد او از عالم همه و آن در موجودات و زمین تدبیر پس نتیجه در

 :1 ج :1374موسوي همدانی، ( »است مدبر مالک يمعنا به رب کلمه چون ؛است خویش ماسواى
 مبناي تعالی سازمانی توحیدي بر تأکید بر بعد انسانیمثابه به  »ربوبیتوحید «به این ترتیب ). 34

  .انتخاب شده است
  

  هدایت انسان
دهد که خداي سبحان و مالک مدبر ـ رب العالمین ـ انسان را  اشرف بررسی آیات نشان می

خویشتن انسان، چنین رویدادي را به  مخلوقات در هستی قلمداد فرمود و پس از نفخ روح به کالبد
تبریک گفت و با مرحمت چنین ظرفیتی به انسان، بنی آدم را مورد اکرام و اعزاز قرارداد و امانت 

لطف الهی آن چنان انسان را در خود پیچید که براي نمایاندن راه . الهی را بر دوش آنان نهاد
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هاي پیمودن راه درست به او از بذل هیچ محبتی دریغ نفرمود؛ حتی با تهدیدات سنگین، انسان را از
. آید نائلداشت تا شاید انسان با پیمودن راه راست به کمال نهایی و قرب الهی  بر حذرانحرافی 

به  ای وبندگی کند  او خداوند را آفرید؛ حال اینکه »بنده«و  »عبد«خداي سبحان ذات انسان را 
قرآن کریم این  .تن دهد به اختیار خودش بستگی دارد) هواي نفس و شیطان(بندگی طاغوت 

  :حقیقت را در آیات متعددي یادآوري فرموده است؛ از جمله
لىِ«ـ  و ه ورِ  اللَّ لى النُّ نَ الظُّلُمات إِ م مه خْرِجواْ ی نُ ام ینَ ءذ وت  الَّ هم الطَّاغُ یاؤُ ل و واْ أَ فَرُ ذینَ کَ و الَّ

اتالظُّلُم لى ورِ إِ نَ النُّ م مه ونَ خْرِجی و ب النَّارِأُ حص ئک أَ دون لَ ا خَلیهف م257/ بقره( )2(ه(  
ونـ  د بعی إِالَّ ل الْإِنْس الْجِنَّ و ت قْ   .»)56/ ذاریات( )3(و ما خَلَ

هدایت انسان در آغاز به عهده خود اوست که به . هدایت انسان مقوله محوري این بررسی است
هدایت ثانویه هدایت  .شود دامه هدایت اولیه آشکار میهدایت الهی در ا. آن هدایت اولیه گویند

بدیهی است تنها هدایت الهی موجب تعالی انسان و رسیدن به  .الهی و در گروي هدایت اولیه است
  .شود سرمنزل مقصود می

بخشی از هدایت انسان، تکوینی . داند آیات قرآنی هدایت انسان را تنها و تنها هدایت الهی می
گویند و بخش دیگر تشریع احکام دینی و  »هدایت تکوینی«ت که به آن صورت گرفته اس

نام  »هدایت تشریعی«هاي وحیانی است که از طریق معصومین تبیین و تشریح شده است که  آموزه
  .دارد

چنانچه هدایت را مقوله محوري بدانیم، آن گونه که بررسی چند باره آیات شریفه نیز این 
       هاي دیگري تعیین شود که قبل و بعد از این مقوله قرار باید مقوله کند،برداشت را تأیید می

  .گیردمی
قرآن کریم با ارائه بینش توحیدي، ضمن بیان مراتب مختلف توحید، توحید ربوبی را اساس 

در واقع، توحید . تدبیر مخلوقات در هستی از جمله انسان و هدایت و تعالی وي برشمرده است
 »مقوله علّی«عامل اصلی هدایت انسان است و به همین دلیل توحید ربوبی در این تحقیق،  ربوبی

  .شودشمرده می
خداي منان براي هدایت انسان به سوي تعالی، کتاب آسمانی ـ قرآن مجید ـ را به عنوان 

  ).راهنماي تعالی(کاملترین راهنماي تعالی انسان نازل فرموده است؛ 
صلوات اهللا علیهم (ایت انسان و تعالی او، پیامبران و اولیاي معصوم خداوند متعال براي هد
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  .)هاي تعالیاسوه(فرموده است؛  اعزام ورا به عنوان اسوه و الگوي عملی گزینش ) اجمعین
  .تبیین است قابل» مقوله علّی«هاي تعالی نیز ذیل راهنماي تعالی و اسوه

توان ذیل گیرد که آنها را میل مثبتی قرار میمقوله محوري ـ هدایت انسان ـ تحت تأثیر عوام
  .بندي کرد دسته »مقوله محیطی«عنوان 

  :مقوله محیطی از دو جزء تشکیل شده است
تواند او را از اسفل درکات به تواناییهاي ممتازي است که می حائزـ انسان، اشرف مخلوقات، 

  ).گستره تعالی(ند؛ کیرا ترسیم م برخی از آیات کریمه این گستره. درجات اعلی علیین باال برد
هاي بیرونی هاي درونی در کنار حجتـ خداي سبحان راه تعالی را با تعبیه توانمندیها و حجت

  ).روشهاي کسب تعالی(براي احراز تعالی روشهاي مختلفی ارائه شده است؛ . است فراهم ساخته 
 . پیمایش مسیر تعالی به رعایت شروطی منوط است که در آیات بسیاري تبیین شده است

  ).شروط کسب تعالی(هایی از آن آیات انتخاب و بیان شده است؛ نمونه
دهد و در واقع، نقش عواملی فرایند تعالی را تحت تأثیر منفی قرار می به عکس مقوله محیطی،

  .دیگنجان» مقوله میانجی«توان تحت عنوان ل را میاین عوام .کندبازدارندگی ایفا می
از ... جهل و ظلم و پیروي از هواهاي نفسانی و غرور و تکبر و حرص و حسد و اغواي شیطان و

  ).موانع تعالی( رود تا سره از ناسره شناخته شود؛عوامل بازدارنده تعالی به شمار می
و شرك و بت و شیطان و طاغوت  هایکجروصراط مستقیم، متضمن تعالی انسان و پرهیز از 

  ).»مسیر تعالی(کند؛ پرستی است که مسیر تعالی را ترسیم می
از این رو، مسیر تعالی در . دهدمسیر تعالی، سمت و جهت حرکت به سوي تعالی را نشان می

  .گیرد قرار می »مقوله راهبردي«جایگاه 
ن تعالی یافته، حیات طیبه در دنیا و بر اساس آیات کریمه بسیاري، پاداش پرهیزگاران و بندگا

جاودانگی در جنات گوناگون اخروي الهی است که به میزان رشد و کمال آنان، درجات متفاوتی 
  .دهدرا نشان می »پیامدهاي تعالی«این پاداشها در واقع، . گیردرا دربر می

  
  )گام نهم(ها  تبیین رابطه بین مقوله

در این را تواند گویاي روابط معناداري باشد که الگوي مطلوب با چینشی دقیق می هامقولهاین 
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  :دکنها را ترسیم مینمودار زیر رابطه مقوله. سازدمیمحقق  پژوهش
  

  
  

  میکر قرآن دیدگاه از سازمان در فرد یتعال ينظر يهاهیپا يالگو: 3 نمودار
 

  هاي نظريارائه گزاره
کدگذاري «این مرحله با . کندها، پژوهش را به نتیجه نهایی هدایت میترکیب مفاهیم و مقوله

  :هاي نظري ذیل را استخراج کردتوان گزارهفصل میهاي این از یافته. قابل تطبیق است »انتخابی
میان مراتب  توحید ربوبی در .انسان است) تعالی(ـ اعتقاد به توحید، مبناي اصلی هدایت  1

  مقوله علی 
  :توحید

  ربوبیت الهی
  فرو فرستادن پیامبران
 انزال کتاب

  مقوله محوري 
  :هدایت انسان
  تکوینی
 تشریعی

  مقوله پیامدي 
  :حیات طیبه

  مقام خلیفه اللهی
 تقرب الی اهللا

  مقوله میانجی 
  :موانع تعالی

  پیروي از / جهل / ظلم 
 پیروي از شیطان/ هواي نفس 

  مقوله محیطی
  گستره تعالی انسان
 شروط تعالی

  مقوله راهبردي
  :مسیر تعالی

  پیمایش صراط مستقیم
 روشهاي کسب تعالی

 )متعالی(انسان مهتدي 

 سازمانتعالی 
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  .مختلف توحید، جایگاه خاصی دارد
  .انسان است) تعالی(ـ قرآن مجید  ـ آخرین کتاب آسمانی ـ کاملترین راهنماي هدایت  2
علیهم و انبیا و  اهللا  صلوات طهارتو اهل بیت عصمت و ) لی اهللا علیه و آلهص(ـ پیامبر اکرم  3

  .انسان هستند) تعالی(هاي هدایت السالم اسوه علیهم یالهاولیاي 
در گروي پذیرش  را او) تعالی(ـ خداي سبحان انسان را برترین مخلوق آفریده و هدایت  4

هدایت الهی از طریق پیروي از والیت الهی براي رسیدن به اوج شکوفایی استعدادهاي درونی مقرر 
  .فرموده است

  .انسان، بندگی خداي سبحان و نفی طواغیت است )تعالی(ـ مسیر هدایت  5
است و هیچ موجود  )اللهی فهیخل( يمعنوـ گستره تعالی انسان، وسیعترین عرصه احراز کمال  6

  .ناسوتی دیگري امکان دستیابی به این حد از تعالی را ندارد
یابد که تمامی شرایط بندگی توحیدي دست می )تعالی(ـ انسان هنگامی به کمال هدایت  7

وآله و اهل بیت  علیه  اهللا  هاي قرآن کریم و اوامر پیامبر اعظم صلیهخداي سبحان را مطابق آموز
  .السالم احراز کند علیهم طهارتو عصمت 

ـ تعلم، تفکر، تعقل، تذکر و تفقه در معرفت اهللا، معرفت نفس و آیات الهی و نیز تأسی به  8
  .است )تعالی(سیره انبیا و اولیاي الهی برخی از روشهاي کسب هدایت 

انسان، ذات اقدس الهی است و هر عامل دیگري با اذن و مشیت  )تعالی(ـ تنها عامل هدایت  9
  .گرددخداي سبحان در تعالی بخشی نافذ می

    )تعالی(انسان و پیروي از هواي نفس و شیطان مانع دستیابی او به هدایت  جهل وـ ظلم  10
  .گرددمی

دست  توحیدي ـ به هدایت ـ تعالی) ایمان و عمل صالح(صراط مستقیم  مودنیپ باـ انسان  11
  .یابدمی

جاودانگی در بهشت، کسب  در دنیا، بهیطسعادت و حیات  )تعالی توحیدي(ـ پیامد هدایت  12
  .ذات اقدس ربوبی است رضوان الهی، تقرب الی اهللا تعالی و مالقات با

هاي نظري تعالی فرد از دیدگاه قرآن کریم هاي باال است که پایهگزارهپژوهش این دستاورد 
یات کریمه، مقوله محوري در با بررسیها و دقت در آ کهپیش از این روشن شد . دهدرا نشان می
کند که با پیروي از آیات کریمه فردي را برخوردار از تعالی تلقی می. است »هدایت«تعالی فرد 
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مند شده  هاي تعالی و رعایت موازین تقوایی از هدایت الهی بهرهشریعت ربانی و تأسی به اسوه
  .به عبارت دیگر، انسان مهتدي همان فرد متعالی است ؛باشد

  
  گیريیجهنت

 اساس بر سازمان در فرد یتعال ينظر يهاهیپا هئارا و ،کشفییشناسادر صدد  این پژوهش
   به شمار سازمان یاصل رکن یانسان هیسرما که آنجا از .بود میکر قرآن بخش اتیح يهاآموزه

 کند یط را یتعال مدارج صالح، عمل و سبحان يخدا به مانیا بر هیتک با "انسان" چنانچه و درومی
 به را سازمان و کند یم مقابله هاضعف و هایدشوار یتمام با ابدی دست یانسان علو يباال مراتب به و

 نیا در است سازمان نیرک رکن ی،انسان هیسرما که آنجا از .دهد یم سوق خود اهداف تحقق يسو
 پزوهشهاي به سازمان ابعاد ریسا و شد داده قرار تیاولو در سازمان در یانسان افراد یتعال پژوهش

ها به تبیین مضامین،  بندي آن مطالعه آیات کریمه، انتخاب، استخراج و دسته .شد سپرده مشابه
هاي نظري تعالی فرد را از دیدگاه قرآن کریم منجر شد که در نهایت پایه هاییمفاهیم و مقوله

  :است قرار نیا به جامع عبارت کی در پژوهش نیا يهاافتهی. کندترسیم می
 و راهنما مثابه به یآسمانفرو فرستادن کتابهاي  با ـ یهست مدبر و مالک خالق، ـ کتای خداوند

 رشیپذ با تااست  فرموده کمک انسانی به تعال هايهاسو و انیراهنما منزله به فرستادن پیامبران
 تیرعا ،...)و تفقه و تعقل و تفکر( يخداداد يفطر ياستعدادها از يریگبهره با یاله تیوال
 ینف و طانیش و نفس يهوا و جهل و ظلم با مبارزه ،یاله ینواه و اوامر از اطاعت و ییتقوا نیمواز
 ضیحض از یاله اذن با را شتنیخو و آورد فراهم را حق اقدس ذات مطلق یبندگ نهیزم ت،یطواغ
 سرا نیا در) یالله فۀیخل مقام( یتعال و عزت اوج یعنی پاکیزه اتیح به) جهول و ظلوم مرتبه( ذلت

  .برساند نیواپس يسرا در یاله قرب مقام و
  هایادداشت

هاي قرآن ـ از حکیمی که عمر خود را در مسیر تفسیر قرآن مجید سپري کرده بود، پرسیدند که خالصه آموزه 1
  .خواهد همه را باال ببرد قرآن می! بیایید باال: یعنی »تعالوا«: فرماید کریم چیست، فرمود قرآن کریم به همه می

 کند مى هدایت نور سوى به ها ظلمت از را ایشان ؛باشند آورده ایمان که است کسانى کارساز و سرپرست خداـ  2
 .دهد مى سوقشان ظلمت سوى به نور از که است طاغوت سرپرستشان اند، شده کافر) خدا به( که کسانى و
  .بود خواهند ابد طور به آن در خود و دوزخیانند آنان

  .کنند عبادتم اینکه براى مگر نیافریدم را انس و جن من وـ  3
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   فارسی منابع
 .قرآن مجید

 از اسالمی انقالب پاسداران سپاه رانیمد و فرماندهان یتعال يالگو نظري پایه ارائه .)1390(ازگلی، محمد 
 .ریزي برنامه و مدیریت دانشکده ).ع( حسین امام جامع دانشگاه .دکتري رساله .میکر قرآن منظر

در ) ع(حضرت علی  نیرالمؤمنیامسبک رهبري فرماندهان نظامی از دیدگاه ). 1393(اسکندري، مجتبی و همکاران 
  .9ـ  40: 1ش. 22س. دوفصلنامه مدیریت اسالمی. البالغه نهج
. اسالمی باللوح فشرده مجموعه رهنمودهاي رهبر معظم انق .حدیث والیت).1389(اي، سید علی امام خامنه
  .مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی: تهران

 .3نوراالنوار لوح فشرده . التفاسیر نور جامع .تفسیر المیزان. طباطبایی، عالمه سید محمد حسین

انتشارات تولید  :رانته. مبانی و اصول مدیریت اسالمی ).1383( حسین، علی احمدي ؛علی احمدي، علیرضا
 .دانش

الگوي توسعه و تعالی مدیران و فرماندهان  ).1389( ریام ،یرچیحص؛ ابوالفضل ،يمحمد؛ برزو ،یبوزنجان یفره
 .28 تا 1: 8 و 7 ش .یانسان منابع تیریمد يهاپژوهش .سپاه از دید مقام معظم رهبري

 با ایدن موجود يرهبر يها سبک یقیتطب یبررس). 1391( محمد ،یترکمن؛ حسن رزایم ،ینیحس؛ اهللا لطف فروزنده،
 .294تا  273 :2ش .یاسالم دانشگاه در تیریمد. انسان یتعال و رشد يمبنا بر )ره( ینیخم امام يرهبر سبک

 یتعال يالگو ينظر هیپا). 1390( محمد ،یازگل؛ مسعود دیس د،یپورسع؛ محمد ،یبازرگان؛ ابوالفضل ،يمحمد
 .یانسان منابع تیریمد يهاپژوهش. میکر قرآن منظر از یاسالم انقالب پاسداران سپاه رانیمد و فرماندهان

 .26تا1: 1ش

  .انتشارات امیرکبیر: تهران. فرهنگ معین، )1364(معین، محمد 
دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه : قم. ترجمه تفسیر المیزان). 1374(موسوي همدانی، محمدباقر 

 .علمیه قم
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