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  محوراحسان سازماني فرهنگ مدل ارائة ؛شيعي منابع در احسان هايمؤلفه شناسايي
  كليشمي رهبر احسان

  
موضوع محوري احسان به و مكتب تشيع اصلي دين اسالم  تأكيداتيكي از 

طالعه اكتشافي و با روش تا از طريق يك م استديگران است. اين مقاله بر آن 
د؛ و پس از اين احسان در مكتب تشيع بپرداز هايمؤلفهبه شناسايي  تحليل تم

 در اينجا .يدسازماني احسان محور ارائه نما فرهنگ تحققمدلي در جهت  ،كار
ه كد مرتبط با مفهوم احسان احصا شد 19 جمعاً ،با جستجو در منابع معتبر شيعي

  تم اصلي گنجانده شدند. 9در  نهايتاًكه اين كدها است 

  
به طور كلي در جريان انقالب صنعتي در 

در مديريت به وقوع  ايعمدهغرب تحوالت 
پاياني سده نوزده ميالدي،  هايسالو در  1پيوست

علمي در ميان ساير  ايرشتهمديريت به صورت 
چنانچه مشخص  2.علوم مطرح گرديد هايرشته
گسترش آن به  نيزتحول عملي مديريت و  ،است

علمي در دوراني قرار گرفته  يصورت يك رشته
و  )Faith( از ايمان هايينشانهاست كه كمترين 

در جوامع غربي به چشم  )spirituality( معنويت
                                                              

  35 ص ،1385: رضائيان.  1
  21 ،1373: الواني.  2

پردازي و نه نه در تئوري طوري كهبه  3.خوردمي
  . شودنمياز دين برده  ايبهرهكمترين  ،در عمل

نبود نگاه  گذشته، هايدههطي  ،از طرفي
ادبيات  خواه در غرب باعث شده است كهتعالي

ي مديريت به رشد عرضي خود ادامه دهد تا جاي
 هايواژهكه شاهد انبوهي از مفاهيم مشترك با 

در  كنندهگيجهاي متفاوت و همچنين هم پوشاني
 اشباع ،رسدميباشيم. به نظر  توليدشدهمفاهيم 

مديريت و  يگسترش عرضي علوم در حوزه

  1389: رهبر و فرد دانايي.  3
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 )anomaly( كاركردهاي ناقص آن، ناهنجاري
به را در مسير پيشرفت علم مديريت  ايجدي
با  توانميآورده است. از اين روست كه  وجود

اخير،  هايسالنگاهي به ادبيات مديريت طي 
علم  يرشد ورود دين و معنويت به حوزه

كه برخي از آن  ييمديريت را مشاهده كرد تا جا
  .اندكردهبا عنوان پارادايم معنويت ياد 

در طرف مقابل، دين مبين اسالم كه سرشار 
از معارف بلند و نوراني است و راهنماي زندگي 

بشر را در  گاههيچ، هاستانسانمادي و معنوي 
قرار  توشهبي ،شناسايي مسير زندگي اجتماعي

نداده است. اگرچه راهنماي ديني زندگي 
مكشوف ء جز به ءبه طور جز ،اجتماعي بشر

 ،دين براي تمامي ابعاد زندگي بشر ننيست، ليك
مسيرهايي را مشخص كرده است. در مذهب غني 

ص) و ائمه هدي چراغان ( اكرمتشيع كه رسول 
، به طور مبسوطي به تفسير آيات اندآنهدايت 

قرآن و روشن نمودن مسير تعالي بشر 
ريك در اين تئو هايشكاف. يكي از اندپرداخته

اكتشافي است كه با  زمينه، كمبود مطالعات
ديدي غيرانطباقي به توليد مفاهيم سازماني از دل 

-زيرا اصالح تئوري ،بپردازدمنابع معتبر شيعي 
د كنه معارف توانميهاي غربي با صافي دين، ن

 ،شيعي را متبلور كند. از اين رو-عميق اسالمي
 وبهتر است با شناسايي مسائل مديريتي جوامع 

، جامعه فرهنگ خاص خود مخصوصاً شناسايي
و به كار  نماييمپاسخ دين را براي حل آن كشف 

به نظر  ترمهمگيريم. آنچه در اين بين از همه 
                                                              

  البته در يك فرآيند تعاملي چندسويه. 1

، تربيت عالمان ديني متخصص در علوم و رسدمي
و يا همكاري اين  شناسدينيا متخصصان علمي 

دو گروه است. آنچه مشخص است، اين است كه 
نگاه مادي به حل مسائل سازماني، حتي در 

د راهگشا باشد. توانميمسائل غيررفتاري نيز ن
 اين پژوهش با رويكردي ديني، مدعي است حل

بسياري از مسائل فرهنگي و رفتاري  نشدن
كيد اسالم بر به تأ ، به دليل عدم توجههاسازمان

است. اينكه منفعت ) beneficence( مفهوم احسان
ديگران مورد نظر باشد و بدون هيچ  رضايتو 

به جاي خود) ( ديگرانداشتي به خير و چشم توقع
توجه شود، به كلي فرهنگ سازماني را متحول 

و بسياري از مشكالت فرهنگي  ساخته
  . 1دخواهد كرحل  را هاسازمان
  

  مفهوم احسان 
بيشتر در  ،مفهوم احسان در ادبيات غرب

اخالق و خدمات اجتماعي و  يمتون فلسفه
خيرخواهانه مورد توجه قرار گرفته  هايفعاليت

 بابيشتر  ،ايحرفهاخالق  ياست و در حوزه
  مطرح شده است. پزشكيموضوع اخالق 

خدماتي  هايحرفهدر كنار اصول اخالقي 
 و مددكار) شامل خودمختاري رسانكمك(
)Autonomy ،(آزاريبي )Nonmaleficence( ،

، مفهوم )fidelity( و صداقت )Justice( عدالت
داشته است  ايمالحظه قابلاحسان نيز پيشرفت 

 2.پيدا كرده است هاآنو جاي خود را در ميان 
خدماتي مختلفي  هايحرفهدر  ،اين اصول حياتي

2. Beauchamp & Childress: 1983 



  
  

      

  احسان رهرب کلیشمی
.pdf13ostarj/Vol.1mrsi.ir/jostar.http://  

  

3  

ياز جمله ارائه خدمات  ، مشاوره 1پزشك
ي ، خدمات دانشجويان تحصيالت 2روانشناس

 اخيراًو  4آموزيدانش، مشاوره خدمات 3تكميلي 
ابرنامهارزشيابي  . احسان به حضور دارد 5ه

اي مثبت بر هايگامبرداشتن  وكيفيت كار خوب 
 باب احسان،در . خوردپيوند مي كمك به ديگران

فرد بايد كاري كند كه مزيتي براي ديگران 
شكل  ترينعامارتقاء دهد. در  آن راداشته باشد و 

اخالقي  يكه وظيفه كندميبيان  احسان آن، اصل
ق مهم و از عالي بيش ،اين است كه به ديگران

ي و اعطاي مزايا به   6مشروعشان كمك كن
حد در را نيز  نفعانذيمشتريان، حاميان مالي و 

  7.در نظر داشته باشيممكن 
احسان به اقداماتي نظير بخشش،  يواژه

مهرباني و كارهاي خيرخواهانه داللت دارد و 
همچنين به ديگرخواهي، عشق به ديگران، 

ديگران اشاره  يخير و بهره يانسانيت و ارتقا
. مفهوم احسان مفهوم وسيعي است اما كندمي

اثربخش بايد گفت:  گيرينتيجهبراي يك 
و  سودرسانيكه به نيت  كاري هراحسان يعني 

خير براي ديگران انجام شود. زبان اصل  و ءارتقا
يك  از هنجاري ايبه گزاره ،يا قانون احسان

و رساني نفع براي الزام اخالقي اشاره دارد كه
افزايش عاليق مشروع و  نيز وكمك به ديگران 

مهمشان كه اغلب به صورت جلوگيري و حذف 
. بسياري از كندميست، عمل اضررهاي احتمالي 

                                                              
1. ibid 
2. Kitchner:1984 
3. Upcraft & Poole: 1991 
4. Brown& Krager: 1985 
5. Newman & Brown: 1996 

به صورت صريح يا ضمني  ،ابعاد اخالق كاربردي
وقتي  ،براي مثال ؛شوندمياحسان متحد  يبا واژه

رفتار بد با كاركنان  به دليلتوليدكنندگان 
هدف نهايي كسب دستمزدها  ،شوندمينكوهش 

 براي بيشتر يمزايا بهتر وشغلي  هايموقعيتو 
  كاركنان است. 

 ياحسان در حوزه ياز نظر تئوريك، واژه
هيچ ورودي نداشته است و  تقريباًسازمان 

 Organizational( عباراتي نظير احسان در سازمان

Beneficence(، سازمان تعالي محور )excellence 

based organizations( و يا  سازمان احسان محور 
)beneficence based organizations(،  واژگاني

است كه با توجه به محتواي روايات و احاديث 
  ابداع گرديده است.

  
  مفهوم احسان در قرآن كريم

احسان در معاني  يدر قرآن كريم، كلمه
آن را به  توانميمختلفي به كار رفته است كه 

  كرد: تقسيمسه بخش 
  خوبي و نيكي به ديگران .1

َوإِْذ أََخْذنَا «در قرآن آمده است:  كه همچنان
َ َوِبالَْوالَِدیِْن  ِمیَثاَق بَِنی إِْرسَائِیَل ال تَْعُبُدوَن إِال هللاَّ
إِْحَسانًا َوِذی الُْقْربَی َوالَْیتَاَمی َوالَْمَساِکیِن َوُقولُوا 

 پيمان اسرائيلبني؛ ياد كنيد كه از »8لِلنَّاِس ُحْسنًا
گرفتيم كه جز خداوند را نپرستيد و به پدر و 
مادر و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان نيكي 

6. Beauchamp & Childress: 1983 
7. Bates: 2004 

  38 يآيه: بقره سوره.  8



  
  

      

  احسان رهرب کلیشمی
.pdf13ostarj/Vol.1mrsi.ir/jostar.http://  

  

4  

 در. گوييدكنيد و با مردم به زبان خوش سخن ب
هلْ جزَاء اإلحسانِ «الرحمن آمده است:  يسوره

آيا جزاي نيكوكاري، جز  1؛إِال اإلحسانُ
فوق كلمه  يالبته در آيه» اري است؟نيكوك

احسان دو بار و به توالي به كار رفته است. بار 
 انجام دادناول احسان به معني مطلق رفتار نيك 

 بحثاين نوشتار، در مورد آن در  ما كه ؛است
  خواهيم كرد.

امر و كاري را به نحو نيكو و كامل  .2
  انجام دادن

همچنان كه در قرآن كريم آمده است: 
؛ كسي كه هر چيز 2الَِّذی أَْحَسَن کُلَّ َشْیٍء َخلََقهُ «

در تفسير نمونه ». كو آفريدرا كه آفريد، ني
آيه «فوق آمده است:  يمعناي آيه يدرباره
به نظام احسن آفرينش به طور عموم و  اياشاره

سرآغازي براي بيان خلقت انسان و مراحل 
 الذی أحسن کّل «تكامل او به طور خصوص است، 

و  نياز داشت داد،آنچه و به هر چيز » شیٍء َخلََقه
 نايمب بر ،بناي كاخ عظيم خلقت ،به تعبير ديگر

بر چنان نظامي استوار  يعني است، »نظام أحسن«
  ».شودميتر تصور ناست كه از آن كامل

 انجام كارهاي نيك و رفتار صالح .3

ُقْل «همچنان كه در قرآن كريم آمده است: 
الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا َربَّکُْم لِلَِّذیَن أَْحَسُنوا ِفی یَا ِعَباِد 

ٌة  نْیَا َحَسَن من از ؛ بگو اي بندگان مؤ3َهِذِه الدُّ
پروردگارتان پروا كنيد، براي كساني كه در اين 
دنيا نيكي كنند [و اعمال صالح انجام دهند] 

                                                              

  60 يآيه: الرحمن سوره.  1
  7 يآيه: سجده سوره.  2
  10 يآيه: زمر سوره.  3

در مورد  »احسان« ،در اين آيه». پاداش نيكو است
انجام اعمال نيكو و صالح و بروز رفتارهاي 

انعام آمده  يدر سورهشايسته به كار رفته است. 
ثُمَّ آتَْینَا ُموَسی الِْکتَاَب مَتَاًما َعلَی الَِّذی «است: 

؛ باري به موسي كتاب آسماني داديم، براي 4أَْحَسنَ 
اينكه نعمت را بر كسي كه نيكي [و اعمال و 

اعطاي  ،در اين آيه». انجام داده بود...رفتار صالح] 
انجام اعمال و رفتار نيك  سببكتاب آسماني به 

پيروان  يو صالح از سوي حضرت موسي يا كليه
 5.اختالف تفاسير) ذكر شده است بر بنااو (

  
  مفهوم احسان در منابع شيعي

م به مفهو ايگستردهبه طور  ،در منابع شيعي
احسان توجه شده است. راغب اصفهاني در كتاب 

 ،1جلد  ،ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن
  ، احسان به دو گونه است:گويدمي 492صفحه 

بخشش و انعام به غير و ديگران مثل  -اول
  : به او نيكي كرد.احسن الی فالن

احسان در كار و عمل به اين معني كه  -دوم
كسي علم نيكويي را بياموزد و عمل نيكي را 
انجام دهد و بر اين اساس است سخن 

  ».الناس ابناء ما یحسنون«(ع):  اميرالمؤمنين
اين است كه  ،آيدميآنچه از اين سخن بر 

احسان معناي خاص دارد كه با نيكي  يواژه
و يك   كندميپيدا  تحققرساندن به ديگران 

  154 يآيه: انعام سوره.  4
  1386 تجري،.  5
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نوع عمل نيك را پوشش  معناي عام كه هر
  .دهدمي

و  غررالحكمشرح  آقا جمال خوانساري در 
 به خيري: هر كه ابتدا كند نويسدمي دررالكلم

كه از او بطلبند، و كامل كه عطا كند بى اين
 تحقيق بهمنّت گذاشتن، پس گرداند دهش را بى

  كه كامل گردانيده احسان را. 
انجام كار  ،مفهوم احسان اساسي  بخش

 .طرف مقابل است يخير بيشتر از حق و خواسته
 مقابل حق طرفدرخورِ  شدهانجامعمل  چنانچه

باشد عدل و چنانچه باالتر از آن باشد احسان 
  . 1است

و » عدالت«ر ، امرى افزون ب»احسان«
اين  -اندچنان كه گفته-احسان اجراى آن است. 

أن ينصف » (و دادخواهى نكندداد كند «است كه 

وقع ت -آن در برابر- )، و نيكى كند وو ال ينتصف
و براى رونق زندگى  نيكى و پاداش نداشته باشد

ديگران و برخوردارى كسان از رفاه و آسايش 
  كند.  بكوشد و هزينه

احسان و پرداختن به آن و رواج  ،بنابراين
 ، خود از نيرومندترينجوامعيافتن آن در ميان 

دارد تا در عواملى است كه مردمان را وامى
 هافرصتو استفاده از  هانعمتورى از بهره

و » مساوات«هماهنگ گردند و به سوي 
ديگر به يك هازندگيسازى سطح نزديك

   2.حركت كنند

                                                              

  426ص ،5 ج ، 1366: خوانساري جمال آقا.  1
  233ص ،5 ج ،1380: ديگران و حكيمي.  2

 مساوات و پاداش و مكافات است، پس عدل
يعنى برابر عمل نمودن و برابر پاداش و  عدل و

پس عدالتش  ،اگر خير و نيك بود .تالفى كردن
همان تالفى به خير و نيكى است و اگر شرّ و 

در طرف  وبدى بود عدلش همان شرّ و بدى است 
اين است كه در برابر خير و  احسان مقابل،

نيكى، پاداشى بيشتر از آن داده شود و شرّ و بدى 
  3.را كمتر از آن تالفى كنند

  
  فرهنگ سازماني

مفهوم فرهنگ تعاريف از آنجايي كه در 
مختلفي ارائه شده است و هنوز دانشمندان به 

، به نظر اندكردهتعريف واحدي دست پيدا ن
در مفهوم فرهنگ سازماني نيز نتوان  رسدمي

  تعريفي جامع ارائه داد.  
با توجه به اهميت و ضرورت تعريفي 

 از برخيبه  ،مشخص از فرهنگ سازماني
 ،اندكرده ارائه ها راآن ،نظرانصاحبكه  تعاريفي

  :  كنيممياشاره 
از روش  است عبارتفرهنگ سازماني 

ن يا   4برخورد ما با پيرامونمان در سازما
را  هاانسانكالبدهايي از مفاهيم كه تجارب 

شان را هدايت و هايفعاليتتفسير نموده و 
نويسندگان ديگري فرهنگ   5.كندميراهنمايي 

 ،. رابينزانددانستهرا تركيبي از تعهد و رفتار 
فرهنگ سازماني را بدين ترتيب تعريف كرده 

  564ص ،2 ج ، 1374: اصفهاني راغب.  3

4. Deal & Kennedy, 1982 
5. Geertz, 1973 
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انجام گرفتن  يشيوه ،است: فرهنگ سازماني
امور را در سازمان براي كاركنان مشخص 

ادراكي يكسان از ، فرهنگ سازماني. كندمي
اعضاي  يدر همه هاآنسازمان است كه وجود 

 يدهندهنشانو  گرددميسازمان مشاهده 
مشخصات معمول و ثابتي است كه سازمان را از 

 ،. به عبارتينمايدميمتمايز  هاسازمانديگر 
هويت اجتماعي هر سازمان را  ،فرهنگ سازماني

                                                              1.كندميمشخص 
) 1993( بيرهريسون ترايس و جانس   

: كنندميتعريف  گونهاينفرهنگ سازماني را 
ند كه هست ايجمعي هايپديده ،هافرهنگ

ها و آشوب را كه در واكنش افراد به نااطميناني
است، متجلي  ناپذيراجتنابزندگي انسان 

اصلي قرار  يطبقه در دو هاواكنش. اين كنندمي
نظام - نگـت جوهر يك فرهـ: نخسگيرندمي

باورهاي مشترك و آلوده به احساس كه آن را 
- فرهنگ هايشكل. دوم ناميمميايدئولوژي 
، كه هااقدام، از جمله مشاهدهقابل هايموجوديت

جوهر فرهنگ  ،از آن طريق اعضاي يك فرهنگ
 2.كنندميخود را به ديگري ابراز، اظهار و ابالغ 

 ترينجامعيكي از  كه در پايان بايد گفت
 از بسياري يگيرندهكه شايد در بر يريفتعا

 متينتعاريف ديگر نيز باشد توسط زارعي 
نظام «) به اين صورت ارائه گرديده است: 1378(

 هايارزش و نيز اساسياعتقادات و باورهاي 
 هاي رفتاري كه اغلب افراد سازمانحاكم و الگو

                                                              

 1377: كاظمي و زاده شريف.  1
  1385: هچ.  2

د و پايبند بوده و در طول زمان ايجا هاآنبه 
  ». اندتوسعه يافته

مطالعه و شناخت  يدر خصوص نحوه
فرهنگ سازماني، بين پژوهشگران توافق اندكي 

مباحث مربوط به وجود دارد. اين عدم اجماع، در 
-هاي كيفي در مقابل پژوهشاستفاده از پژوهش

است. برخي از  مشاهدهقابل وضوحهاي كمي به 
پژوهشگران معتقدند كه در مطالعات فرهنگي، 

و  انگارانهسادهبسيار تصنعي،  ،كمي هايروش
برگ و بر مبناي نظرات لوند 3كم ارزش هستند

ند توانمين هاروشاين  ،)1985(و شاين 
اساسي حاكم بر يك  هايارزشو  هامفروضه

    4.سازمان را مشخص نمايند
فرهنگ   ،بر مبناي نظر ادگار شاين

  سطح زير قابل بررسي است: 3سازماني در 
  مشاهدهقابلنمادهاي  .1
  قراردادي هايارزش .2
 فرضيات بنيادي .3

سطحي  هاياليههرچه از  ،به طور كلي
زيرين آن حركت  هاياليهفرهنگ به سمت 

و تغيير آن  گرددمي ترعميق، تحوالت كنيممي
تر و زمان مورد نياز براي تغيير بيشتر سخت

از اين سطوح  هر كدام. در ادامه براي شودمي
 .شودميتوضيحاتي بيان 

-در سطح عيني :مشاهدهقابلنمادهاي  .1
 مشاهدهقابلتري از فرهنگ سازماني، نمادهاي 

وجود دارند كه در واقع همان ظهور فيزيكي 

3. Ouchi & Wilkins:1985 

 1386 رعنايي،.  4
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عناوين شغلي، نوع لباس  مانند: ،باشدميفرهنگ 
شده و روايات بيان  هاداستان، هاپاداشپوشيدن، 

ويژه پاركينگ،  يمورد سازمان، محوطه در
دكوراسيون و ساير موارد. اين سطح شامل 

. نمادها باشدميكاركنان  مشاهدهقابلرفتارهاي 
فرهنگ سازماني كه  هايجنبهنسبت به ديگر 
يت هستند، به راحتي تغيير كمتر قابل رؤ

  .كنندمي
در اين قسمت  :قراردادي هايارزش .2

مشخص  )ظاهري (سطح اول هايجلوهچرايي 
را درون سازمان  بايدهاي ،هاارزش .شودمي

چه  ، به اين معنا كهكنندميو تعيين  مشخص 
چيزي در سازمان مهم است و به چه چيزي بايد 
توجه كرد. طبيعي است كه حاكميت هر يك از 

 هايجلوه، رفتارها، ابزارها و هاارزش ها،اين
خواهند  به وجودظاهري متفاوتي را در سازمان 

  1.آورد
فرضيات بنيادي كه  :بنياديفرضيات  .3

كانون  يدهندهنشانيت هستند، ؤقابل ر غير
 ،. اين فرضياتباشندميفرهنگ سازماني 

سازماني هستند كه با  هايارزشمتشكل از 
و رفتار سازماني  شوندميگذشت زمان پذيرفته 

همچنين در برابر  هاآن. نمايندميرا هدايت 
ه هرچ ،بسيار مقاوم هستند.  به طور كلي ،تغيير

از مرحله اول به سمت مرحله سوم حركت 
تحول فرهنگ دشوارتر و مقاومت در  ،نماييم

   2.شودميبرابر آن بيشتر 

                                                              

  همان.  1

مدل فرهنگي احسان محور كه در ادامه به 
- ، با توجه به ساختار سه اليهشودميآن پرداخته 

فرهنگ سازماني شاين طراحي گرديده است.  ي
به بيان ديگر، فرهنگ سازماني احسان محور بر 

متفاوتي به انسان طراحي شده  فرضپيشاساس 
متناسب با  هاييارزش فرضپيشاست كه اين 
الگوهاي رفتاري هم  نهايتاًو  كندميخود را توليد 

  .شودميسنخ با آن مطرح 
  
  تغيير هاياهرم

يير (عوامل علي)  اهرم تغ 7 ، زومالكوك و 
كردن فرهنگ سازماني معرفي را براي دگرگون 

. اين عوامل با استفاده از نظرات جمعي از كنندمي
متخصصان اين حوزه همچون واترمن، پيترز، 
فيليپس، شاين، ديويس و همچنين كوك و زومال 

 هايارزشبين  كههنگاميتهيه شده است. 
 هايارزشمطلوب و مورد انتظار سازمان و 

ابزارها و  ترينمهمموجود شكافي پديد آيد، 
ند از طريق توانميكه اين رهبران  هاييمكانيسم

فرهنگي موجود در سازمان  هايارزشبر  هاآن
   :از اندعبارتگذارند ب تأثير

  استراتژي. 1
 هايگيريجهتاستراتژي طرحي است كه 

تخصيص منابع را  يوشن و نحوهآتي سازمان را ر
هاي تعيين كند. در بسياري موارد، استراتژي

سازماني  هايارزشرفتاري و  الگوهاي ،مختلف
 ريگيشكلو منجر به  كندمي متفاوتي را اقتضا

  1386 فرهنگي،.  2
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سازماني جديد يا  هايارزشرفتاري و  الگوهاي
 .شوندميحاكم  هايارزشتغيير 

  . سبك رهبري2
كه مديران و سرپرستان جهت  هاييشيوه

برقراري ارتباط، ايجاد انگيزش و هدايت 
، ندگيرميكاركنان تحت سرپرستي خود به كار 

نظام ارزشي سازمان را دگرگون سازد و  تواندمي
 تثبيت و تقويت كند. آن را

  . ساختار سازماني3
ساختار سازماني شامل تمركز، رسميت و 

 تواندمي ،واملاز اين ع هر كدامپيچيدگي است و 
 .باشد تأثيرگذاردر تغيير فرهنگ سازماني 

  كاركنان. 4
 ،مختلف هايارزشوجود كاركناني با 

سازمان را متحول سازد. از نظام ارزشي  تواندمي
سازگاري  هايارزشجذب كاركناني كه  ،اين رو

در  تواندميمطلوب سازماني دارند،  هايارزشبا 
  باشد.ثر تغيير فرهنگ سازمان مؤ

  مديريتي هاينظامو  هاسيستم. 5 
و فرآيندهاي مديريتي و  هانظامكليه 

اعم از  ،مديريت منابع انساني هاينظام خصوصاً
-جذب، گزينش، اجتماعي هايروشو  هانظام

 هايروشسازي و انتصاب كاركنان و مديران، 
، ارزيابي و مديريت عملكرد، تقويت گذاريهدف

فراواني بر  تأثيرات ،توسعهو پاداش و آموزش و 
  فرهنگ سازماني خواهند گذاشت.

  . فناوري6

                                                              

  1386 رعنايي،.  1

فرآيند تبديل نهاده به ستاده را فناوري 
طراحي شغل، ارتباط ميان مشاغل  گويند. فرآيند

... از جمله ابعاد فناوري هستند كه بر و
 تأثيرو تغيير فرهنگ سازماني  گيريشكل

  بسزايي دارند.
  سازمان مأموريت. 7

 ،سازمان ابزار اندازچشمو  ريتمأمو
به درون فرهنگ  هاارزشمناسبي براي انتقال 

سازمان عاملي است كه  مأموريتسازماني است. 
خود را به طور غيرمستقيم به اعضاي  هايارزش

  .                             كندميسازمان منتقل 
گري از عوامل نيز هستند كه دي يمجموعه

يك سازمان  فرهنگ گيريشكلثري بر نقش مؤ
ولي بنا به ماهيتي كه دارند از عوامل  ،دارند

و مديريت  شوندميمحسوب  كنترلغيرقابل
 1.را ندارد هاآن كاريدستامكان  ،سازمان

  
  پژوهش شناسيروش

اين پژوهش از نوع تحقيقات كيفي است. 
و  ايتوسعه، گيريجهتپژوهش حاضر از نظر 

مورد  از نظر هدف، اكتشافي است. روش تحقيقِ
  .باشدمياستفاده در اين مقاله، تحليل تم 

) به نقل از براون و 1389( آباديشاه
) فراگرد تحليل تم و مراحل 2006(  2كالرك

 . فراگردكندميتشريح  گونهاين آن راگانه شش
گر شود كه تحليلتحليل تم زماني شروع مي

موضوعاتي كه جذابيت بالقوه الگوهاي معني و 
شامل  ،دهد. اين تحليلدارند را مورد نظر قرار مي

2. Braun & Clarke: 2006, 86 
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-داده ييك رفت و برگشت مستمر بين مجموعه
تحليل  نيز شده وهاي كدگذاري ها و خالصه

آيند. نگارش هايي است كه به وجود ميداده
شود. به ي اول شروع ميتحليل از مرحله

هيچ راه منحصر به فردي براي شروع  ،كليطور
  .مطالعه در مورد تحليل تم وجود ندارد

تحليل تم  يگانهمراحل شش ،در ادامه
اند. تحليل تم فراگردي بازگشتي توضيح داده شده
حركت به عقب و جلو در بين  ،است كه در آن

 ،تحليل تم ،وجود دارد. به عالوه ذكرشدهمراحل 
  پذيرد.فراگردي است كه در طول زمان انجام مي

ها: براي اينكه . آشنايي با داده1 يمرحله
ها آشنا محتوايي داده يمحقق با عمق و گستره

 هاآنخود را در  ،ايتا اندازهالزم است كه  ،شود
معموالً  ،هاور شدن در دادهور سازد. غوطهغوطه

ها دن دادهو خوان» هابازخواني مكرر داده«شامل 
به صورت فعال (يعني جستجوي معاني و الگوها) 

  است. 
در اين پژوهش، پژوهشگر با استفاده از 

 يو با جستجوي واژه 3 االحاديثجامع  افزارنرم
فراز از  4000احسان و نيكوكاري، بيش از 

ادعيه، احاديث و مستندات تاريخي را مورد 
مطالعه قرار داده و ديد كلي نسبت به اعمال واژه 

  احسان پيدا كرده است.
 ي. ايجاد كدهاي اوليه: مرحله2 يمرحله

ها را شود كه محقق دادهدوم زماني شروع مي
ده است. اين آشنايي پيدا كر هاآنخوانده و با 

ها است. مرحله شامل ايجاد كدهاي اوليه از داده
نمايند كه ها را معرفي ميكدها يك ويژگي داده

هاي رسد. دادهگر جالب ميبه نظر تحليل

ها) كدگذاري شده از واحدهاي تحليل (تم
   .متفاوت هستند

توان به صورت دستي يا از كدگذاري را مي
انجام داد. اگر  افزاريهاي نرمطريق برنامه

توان كدگذاري به روش دستي انجام گيرد، مي
كه  بر روي متني يادداشت كردن بارا ها داده

شود، يا با استفاده از رنگي كردن به تحليل مي
توان ابتدا كدها را وسيله مداد انجام داد. مي

-داده يرا با خالصه هاآنمشخص كرد و سپس 
 يتطابق داد. نكتهدهند هايي كه كد را نشان مي

 يخالصه ياين است كه همه ،اين مرحله مهمِ
ها كدگذاري شده و در قالب هر كد مرتب داده
  اند. شده

ذكر  ترپيشكه  طور همان ،در اين پژوهش
موارد استعمال واژه احسان و  يشد، كليه

جستجو شد. به  افزارينرمنيكوكاري به صورت 
كه احسان  دادمينتايج جستجو نشان  ،طور كلي

كلي در منابع شيعه مورد استفاده  يدسته 2در 
احسان به طور  ،اول يقرار گرفته است. در دسته

عام و به معناي نيكوكاري استعمال شده است و 
احسان به مصاديق و معاني خاص  ،دوم يدر دسته

احسان كردن به  براي مثال،به كار رفته است. 
معني عفو و گذشت يا به معني كمك مالي به 

  .ي دوم استاز مصاديق و معاني دسته، ديگران
 منابع موجود مطالعه يكليه ،در اين مرحله

كه  ي احسانآن نوع از مصاديق واژهو  گرديد
بود، به طور اين واژه خاص براي  معانيداراي 

 فحذپس از  ،دستي كدگذاري شد. مجموع كدها
  كد بود.  26نهايي  هايتعديلو 
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ها: اين مرحله . جستجوي تم3 يمرحله
هاي بندي كدهاي مختلف در قالب تمشامل دسته

هاي داده يخالصه يبالقوه و مرتب كردن همه
هاي مشخص شده كدگذاري شده در قالب تم

است. در واقع محقق، تحليل كدهاي خود را 
كه چگونه گيرد شروع كرده و در نظر مي

توانند براي ايجاد يك تم كلي كدهاي مختلف مي
  .تركيب شوند

در اين مرحله كليه كدها بازنگري شد و 
در  ،آن كدهايي كه داراي قرابت معنايي بود

مشخصي گنجانده شد كه به هر كدام  هايدسته
 13 ،. به طور كليشودميتم گفته  هادستهاز اين 

و بررسي  هابرداشتتم ايجاد شد كه بر اساس 
  ارتباطات معنايي كدها صورت گرفت. 

ها: مرحله چهارم . بازبيني تم4 يمرحله
-اي از تمشود كه محقق مجموعهزماني شروع مي

را مورد بازبيني قرار  هاآنها را ايجاد كرده و 
دهد. اين مرحله شامل دو مرحله بازبيني و مي

شامل بازبيني  ،اول يها است. مرحلهتم يتصفيه
هاي كدگذاري شده است. در در سطح خالصه

ها در رابطه با مجموعه اعتبار تم ،دوم يمرحله
  شود.ها در نظر گرفته ميداده

با بررسي مجدد  ،پژوهشگر در اين پژوهش
كد را  7تعداد  ،هاتمكدها و بازنگري مجدد 

عدد رساند.  9را به  هاتمتعداد  نهايتاًو  كرد حذف
 هايمؤلفهشناسايي  ،نتيجه نهايي تحقيق يعني

كد  19عدد كه از مجموع  9احسان به تعداد 
  آمده است. به دستنهايي 

تم به خوبي كار كند، آنگاه  ياگر نقشه
بعدي رفت. چنانچه نقشه به  يتوان به مرحلهمي

ها همخواني نداشته باشد، داده يخوبي با مجموعه
ود را تا زماني محقق بايد برگردد و كدگذاري خ

 ،بخش ايجاد شودتم رضايت يكه يك نقشه
آگاهي  بايدادامه دهد. محقق در انتهاي اين مرحله 

ها هستند، هاي مختلف كدامكافي از اينكه تم
با يكديگر و كل داستاني  هاآنچگونگي تناسب 

در اختيار  ،گويندها ميدرباره داده هاآنكه 
  .داشته باشد
ها: گذاري تم. تعريف و نام5 يمرحله

شود كه يك پنجم زماني شروع مي يمرحله
ها وجود داشته باشد. بخش از تمرضايت ينقشه

هايي را كه براي تحليل محقق در اين مرحله، تم
 نيز و كندمي كرده، تعريف است ارائه كرده

 ،هادهد، سپس دادهمورد بازبيني مجدد قرار مي
تعريف  يكند. به وسيلهرا تحليل مي هاآنداخل 

و بازبيني كردن، ماهيت آن چيزي كه يك تم در 
و تعيين  شودميكند مشخص مورد آن بحث مي

ها را در خود گردد كه هر تم كدام جنبه از دادهمي
  دارد.

 به دست هايتم ،پژوهش از در اين مرحله
كل مقصود  طوري كهبه  ،گرديد گذارينامآمده 

  كدهاي مورد نظر را بپوشاند.
ششم  يمرحله: گزارش ي. تهيه6 يمرحله

-اي از تمشود كه محقق مجموعهزماني شروع مي
در اختيار داشته باشد. اين را  آبديدههاي كامالً 

مرحله شامل تحليل پاياني و نگارش گزارش 
نهايي و  هايتمو  كدهااست. گزارش نهايي از 

  .شودميدر ادامه مطرح   شدهتصفيه
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  مصاديق احسان
احسان در منابع شيعي  يواژه ،به طور كلي

در دو حالت به كار رفته است. استعمال عام آن 
اما  ،با معناي نيكي و نيكوكاري يكسان است

استعمال خاص آن داراي تنوع و وسعت بسياري 
است. با تحليل موارد كاربرد احسان به معناي 

تعدادي از معاني آن احصا شد كه در ادامه  ،خاص
  .گرددميارائه  هاآنبه همراه مصاديقي از 

  امان دادن  .1
در وجه امتياز  2در كتاب اصول كافي جلد 

و باطل جو در امر امامت آمده است  گوحقدعوى 
كه  امام كاظم (ع) در پاسخ به نامه  يحيى بن 

 نمود به سوي او ارسال اينامه ،بن حسن عبداهللا
بخشي از آن به اين شرح است: من دو كلمه  كه

پرسم بگو بدانم: عترف در تن چيست و از تو مى
صهلج در انسان چه معنى دارد؟ جواب همين دو 
كلمه را براى من بنويس تا من به سوى تو آيم، 

دارم و تو من تو را از نافرمانى خليفه بر حذر مى
و به تو  كنم،را به سپاس و اطاعت او تشويق مى

پيش از  ،كنم كه از او امان بخواهىسفارش مى
 جوانبي همهآن كه چنگالت بگيرد و از 

شوى و خواهى از هر سو نفس راحتى بر  گلوگير
آرى براى تو ميسر نباشد تا خدا به من و فضل 

ند ك خود و مهربانى خليفه ابقاه اهللا بر تو احسان
تا به تو امان دهد و مهر ورزد و خويشى با رسول 

 الُم َعىلخدا را در باره تو منظور دارد و َمِن  السَّ

  1.اتََّبَع الُْهدى
  ذشتعفو و بخشش و گ .2

                                                              

 673 	،2ج	:اىكمره:  الكافي اصول.  1

 احسان يبا بررسي منابع معتبر شيعه، واژه
عفو و بخشش  يدر موارد بسياري مترادف واژه

 هاآنبه كار رفته است كه در ذيل به برخي از 
 .شودمياشاره 

 يدر دعاي چهل و پنجم از دعاهاي صحيفه
  درباره وداع ماه رمضان آمده است:  ،سجاديه

نعمت و بخشش تو در آغاز است (در برابر  
و سزاوار  مستحق آن بهكردار نيست كه شخص 

استحقاق است) و عفو و  سابقهبيگردد، بلكه 
و نيكى كردن بدون  گذشتت (از گناهان) احسان

علّت و سبب است (نه آنكه واجب باشد) و 
عقوبت و كيفرت (گناهكاران را) عدل و داد 

  .است
ي األخبار  آمده در معان چنانچه

عمرو بن عثمان تيمى قاضى گويد: جمعى  			است: 
عليه السالم در موضوع  اميرالمؤمنيناز ياران 

مروت (مردانگى، جوانمردى، نرم دلى) با هم به 
 گفتگو پرداخته بودند كه حضرت تشريف آورد

ايد؟ عرضه فرمود: چرا آن را از قرآن فرا نگرفته و
! در كجاست؟ فرمود: در اميرالمؤمنينداشتند: يا 

َ يَأُْمُر ِبالَْعْدِل َو اْإلِْحسانِ  قول خداى عزّ و جلّ  إِنَّ هللاَّ
را  دهد عدل و احسان(خداوند به شما دستور مى

) پس عدل همان 90: 16نحل  -شيوه خود سازيد
بخشش و تفضّل  ، و احسانحقانصاف و رعايت 

 2.باشدخويش مى حقاز 

  قدرداني .3
(ترجمه  برنامه سعادتدر بخشي از كتاب 

  ) آمده است: لثمرة املهجة كشف املحجة

  126  ،2ج ، 1377: بابويه ابن.  2
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پس از آن از اين مقام، بلندم فرمود و بر «
قوه الهام افزوده، كه آنچه برايم نافع بود دانسته و 

ن نزديك شدم، و آنچه برايم زيان و ضرر ه آب
داشت فهميده و از آن دورى نمودم، و حضرتش 

له در تمام اين اطوار و حاالت از اينكه جل جال
فنا  سوي بهاعضاء و جوارح من متالشى گردد و 

و نيستى رود حافظ و نگهدارم بود و من در تمام 
اين حاالت متولى امر خود را ندانسته و كسى را 

و  وده و اين همه نعمت عنايتم كردهكه خلقم فرم
خود قرارم داده و تعظيم قدر و  مشمول احسان

. چنانچه از مفهوم »منزلتم نموده است نشناختم
، تعظيم قدر و منزلت و مشمول آيدميكلمات بر 

معنايي قرار  ياحسان قرار گرفتن، در يك طبقه
 1.گرفته است

  انعام، اكرام، اطعام و هديه .4
ي صلهدر باب  4در كتاب اصول كافي جلد 

از امام باقر (ع) نقل شده است كه چون  رحم
(ع) بيرون شد و آهنگ بصره  اميرالمؤمنين

(محلى است نزديك مدينه و در ربذه  ،داشت
ذر غفارى است) فرود آمد و مردى از مدفن ابو

محارب نزد او آمد و گفت: اى  يتيره
خودم وجهى به  ي(ع) من در تيره اميرالمؤمنين

يا غرامت جنگ و عهده گرفتم (از بابت ديه 
درخواست  هاآن يمانند آن) و من از هر دسته

زبان رد و سرزنش به  ؛همراهى و كمك كردم
بفرما مرا كمك دهند و به  هاآنمن گشودند، به 

همراهى من تشويق كن، فرمود: كجايند؟ فرمود: 
، هستند هاآنبينى يك دسته از كه مى هااين

                                                              

  287 ص ،1372: طاووس ابن.  1

گويد: شتر خود را به حركت آورد و او هم مانند 
جست و خيز زد و برخى اصحاب آن  شترمرغي

حضرت به دنبال او جست و خيز كردند و شتر 
آن حضرت به سختى و كندى به محل آن قوم 

 هاآنها رسانيد و بر رسيد و امام خود را بدان
سالم كرد و پرسيد براى چه از همراهى صاحب 

از وى شكايت كردند و  هاآن؟ خود دريغ دارند
(ع)  اميرالمؤمنينشكايت كرد،  هاآناو هم از 

خود پيوست  يفرمود: بايد هر مردى با عشيره
 هاآنرسيدگى كند، زيرا  هاآنداشته باشد و به 

و مال سزاوارترند و هر عشيره بايد به  به احسان
برادر خود پيوست و رسيدگى كند اگر 

دنيا به او پشت كرد،  روزگارش به زمين زد و
كه با هم صله كنند و به همديگر  هاآنزيرا 

رند كه از هم بب هاآنبخشش كنند اجر دارند و 
  2.كارندو به هم پشت كنند گنه
 1 جلد الروضة من الكايفهمچنين در كتاب 

 بها ـص) آورده است: خوش( خدااز قول رسول 
آن مؤمنى كه مالى از غير راه معصيت و  حال

آرد و در غير راه معصيت نيز  به دستنافرمانى 
و  درويشان بهآن  وسيله بهخرج كند، و 
  كند.  مستمندان احسان

نوشته  البالغهنهجدر كتاب ترجمه و شرح 
(ع)  ؤمنينـرالمـامياالسالم آمده است، فيض
  :فرمايندمي

داوند خ به سويبرترين وسيله تقرّب 
مورد آخر آن به اين  2سبحان ده چيز است، كه 

  شرح است:

  455 ص ،4ج ، اي كمره: الكافي أصول.  2
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و  به فقراء صدقه دادن (احسان :)9( 
پنهانى گناه را  يدرماندگان) است، صدقه

آن خداوند عقاب معصيت و  به سببپوشاند (مى
فرمايد) و صدقه آشكار مردن بد گناه را كم مى

(مرگ ناگهانى، غرق شدن، سوختن، زير آوار 
بجا  :)10، (كندمي) را دفع هاآنرفتن و مانند 

آوردن كارهاى پسنديده (مانند احسان و نيكى و 
اصالح بين برادران) كه كارهاى نيك، شخص را 

 كندميو خواريها حفظ از مبتلى شدن بذلّتها 
 ه(نيكوكاران در دنيا و آخرت سر فراز بوده و ب

  1.شود)ذلّت و بدبختى دچار نمى
 قرض دادن  .5

آمده است،   3كافي جلد  يدر كتاب گزيده
 از«گويد: اين آيه از سوره نساء تالوت شد كه مى

شود، نشست اين مردم خير و بركتى حاصل نمى
مگر آن گاه كه شخصى زبان بگشايد و به صدقه 

و » يا اصالح ميان مردمان فرمان دهد يا احسان
، يعنى قرض صادق (ع) گفت: احسان ابوعبداهللا

ى خود را اصالح كنند و دادن به مردم كه زندگ
سپس قرض خود را بپردازند. امام صادق (ع) در 

: هر كس به فرمايدميباب بركات قرض دادن 
خاطر رضاى خدا به مؤمنان قرض دهد، خداوند 
تبارك و تعالى قرض او را در شمار صدقه 

دارد و تا موقعى كه قرض خود را محسوب مى
 دريافت نكرده، از بركات صدقه و آثار آن

 2.مند خواهد بودبهره

  سير كردن گرسنگان .6

                                                              

  340 ص  ،2ج ، االسالم فيض البالغه، نهج.  1
  103 ص ،3ج ،1363: كليني.  2

آمده است: روشن است كه تحف العقول در 
ترين سير كردن گرسنگان از بهترين و با فضيلت

  		3.است» احسان«موارد 
 برآوردن نياز ديگران .7

امام صادق عليه السالم فرمود: در نيكى 
ديگر مسابقه خود با يك برادران بهرساندن 

 دريگذاريد و اهل نيكى باشيد: زيرا بهشت را 
كه جز كسى كه در » نيكى و احسان«بنام  است

زندگى دنيا نيكى كرده، داخل آن نشود، همانا 
بنده در راه برآوردن حاجت برادر مؤمن خود 
گام بردارد و خداى عز و جل دو فرشته بر او 
 گمارد، يكى در طرف راست و ديگرى در جانب
چپ او كه برايش از پروردگار آمرزش خواهند 
و براى روا شدن حاجت او دعا كنند. سپس 

 ،رسد به حاجتشكه چون مؤمن  به خدافرمود: 
پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله از خود او مسرورتر 

  4.است
  هاخواستهبرآوردن  .8

اين مصاديق احسان  ترينروشنيكي از 
 تفاوتبياست كه در مقابل درخواست ديگران 

به برآوردن آن تالش  ،نباشيم و در حد وسع
كنيم. ميسر از امام صادق عليه السالم روايت 
كرده است كه فرمود: در روز قيامت، كسى كه 
به آتش محكوم شده و فرشته او را به طرف 

-ر مسير خود به مؤمنى از شما برد، ددوزخ مى
 -نايى داشته استـآش يهـكه در دنيا با او سابق

گويد: اى فالنى! به داد من برس خورد و مىبر مى

  305 ،1380: ديگران و حكيمي.  3
  280 ص   ،5ج ، اي كمره: الكافي أصول.  4
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كردم و  تو نيكى و احسان حقكه من در دنيا در 
اى كه از من داشتى، برآوردم، آيا هر خواسته

امروز پاداش مرا خواهى داد؟ پس آن مؤمن به 
گويد: او را آزاد كن! و فرشته مأمور وى مى

 شنود به فرشتهخداوند كه سخن آن مؤمن را مى
فرمان دهد كه دستور او را اطاعت كن، و فرشته 

برآوردن  ،مشخص است 1.كنداو را رها مى
به عنوان احسان در حق ديگري به  هاخواسته

 حساب آمده است.

  ادب .9
نقل شده است كه:  كافي يگزيدهدر كتاب 

صادق (ع) پرسيدم: كالم خداوند عز اللَّهعبداز ابو
با پدر و مادر و بايد كه «گويد: و جل كه مى

- به چه معنى است؟ ابو اين احسان ،»كنيد احسان
اللَّه گفت: يعنى در معاشرت با آنان حق ادب عبد

آنان  هاينيازمنديرا بجا آوريد و در رفع 
پيش از آن كه دست طلب به سوى شما -بكوشيد 

در  2.دراز كنند و گر چه خود دولتمند باشند
حضرت يكي از مصاديق احسان به  ،صريحاًاينجا 

 .دانندميپدر مادر  را رعايت ادب 
  احترام  .10

، در بخش امامت، بحاراالنواردر جلد هفتم 
و گفت من و اب ابوحنيفه ، آمده است:تفسير فرات

باقر عليه السالم  امام عبيده حذاء خدمت حضرت
 ،بالش بياورد تاصدا زد  را كنيزى ، ايشانرفتيم

ا ابا ي :نشينم فرمودطور مي عرض كردم، همين
 ،آن را رد نكن ،است و اكرام عبيده اين احترام

                                                              

  437 ص:1381: بابويه ابن.  1
  1 ص ،194ج بهبودي،: كافي اصول.  2

در  3.مگر االغ كندنميرد  كسي را چون احسان
باقر (ع) احترام و اكرام را  اينجا حضرت امام
از مصاديق  آن راو  كنندمينوعي احسان تلقي 
 .آورندمياحسان به حساب 

  حفظ آبرو .11
العلوية و التحفة الصحيفة در كتاب 

 اميرالمؤمنيندعاي  156 بركه مشتمل  املرتضوية
 ، در فرازي از دعاي آن آمده است:علي (ع) است

خدايا گناهانى را در اين دنيا بر من پوشاندى و 
را آشكار نساختى و من نيازم  هاآنبراى كسى 

بپوشاندن آن گناهان در روز قيامت بيشتر از 
 را در دنيا اين احسان ،راستي بهتو  و ؛دنيا است

 هاآن ،من فرمودى كه براى مردم مسلمان در حق
پس (اى خداى من) در روز  ،را آشكار نساختى

قيامت نيز در حضور جهانيان (با آشكار ساختن 
بر اساس اين بخش از دعا،  4.) رسوايم نفرماهاآن

حفظ آبرو از جانب پروردگار، احسان به خلق 
است. اين لطفي از جانب خداوند است كه از 

    .آيدميمصاديق احسان به حساب 
  راهنمايي .12

صحيفه سجاديه در دعاي بيستم از دعاهاي 
آمده است: بار خدايا اگر اندوهگين گردم ساز و 

رو آورم) و اگر (از هر جا)  تو به( توييسامانم 
سخت  هايغمو اگر  تويي اميدگاهمنوميد شوم 

و نزد تو  است تو به امفريادرسيرو آورد  من به
هر چه از دست رفته و صالح و  جبراناست 

و تغيير در آنچه  ؛چه تباه گشتهآنسازگارى 

  111 ص ،3 ج بحاراالنوار،.  3
  162 ص ،1363: سماهيجي.  4
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تى تندرس ،اى، پس پيش از گرفتارىزشت دانسته
رى و پيش از توانگ ،و پيش از درخواست

و  ؛فرما احسان به منرا  راهنمايي ،گمراهى
عيبجوئى بندگان را از من دور نما و آسودگى (از 

 ببخش به منعذاب و گرفتارى) روز بازگشت را 
 1.عطا فرما به منو نيكى راهنمائى كردن را 

  اصالح .13
 224 يدر تفسير آيه اصول كافي،در كتاب 

بقره به دو وجه پرداخته شده است كه   يسوره
كه خدا را  است اينمعنى آيه  ،بنا بر وجه دوم

سوگند ياد  هاآنمانع كارهاى خيرى كه بر 
 ايديعنى اگر سوگند ياد كرده ،ايد مسازيدكرده
نكنيد و ميان مردم اصالح  احسان مثالًكه 

اه گـر وگند وفادار نباشيد و هـس اين به، ننماييد
و اصالحى پيش آمد انجام دهيد و  احسانمورد 
تفسير امام عليه  ؛ وسوگند را بدهيد يكفاره

السالم مناسب اين معنى است، ولى بنا بر وجه 
كه: خدا را معرض  اين استمعنى آيه  ،اول

 به خداسوگندهاى خود مسازيد، يعنى همواره 
سوگند نخوريد تا نيكوكار و با تقوى و مصلح 

چنانچه در تفسير آيه  2.ميان مردم باشيد
مشخص است ميان اصالح و احسان معناي 
مشتركي وجود دارد و آن هم نيكي به ديگران 

 داشت است.بدون چشم

  گفتن قبل از پرسيدن .14
در گفت و گويي كه بين موسي بن جعفر 

نصرانى گفت: اسم  ،(ع) و نصراني صورت گرفت

                                                              

  138 ص ،1376: االسالم فيض.  1

  299 ص ،3 ج اي، كمره: كافي اصول.  2

سريانى و عربى چيست؟ حضرت  لغت بهمادر من 
ت اس عنقاليةسريانى  لغت بهفرمود: اسم مادر تو 
بوده است. اسم مادرت عنقورة و اسم مادر پدرت 

است و نام پدرت  هومية[= زبان] عربى  به لغت
د، شواللَّه مىعربى عبد به لغتالمسيح است و عبد

: راست كرد عرض، عبدى نيستزيرا مسيح را 
كردى (كه آنچه را هم نپرسيدم  گفتى و احسان

چنانچه از مفاد عبارات فوق بر  3.جواب گفتى)
بيشتر مخاطب  شناخت و، اگر براي فهم آيدمي

چيزي گفته شود، از مصاديق احسان به حساب 
 . آيدمي

  تعليم و تربيت .15
 درباره 142باب  علل الشرائعچنانچه در 

وجوب حج و طواف نمودن بيت و انجام  سر
است، بارى جناب آدم عليه السالم  مناسك آمده

به فرمان جبرئيل قربانى نمود، پس حضرت حق 
به اين نحو كه  ،قربانى را از او پذيرفت عزّ و جل

آتشى از آسمان فرستاد و آتش قربانى آدم را 
گرفت، جبرئيل عرضه داشت خداوند تبارك و 

نمود زيرا مناسكى كه به  تعالى به تو احسان
ات مقبول واقع شد را به تو بهتو هاآنواسطه 

تعليم كرد و قربانى تو را نيز پذيرفت، پس در 
   4.قبال آن تواضع نما و سر خود را بتراش

من ال يحرضه كتاب  سومهمچنين در جلد 

سيد  ينار، ازاسماعيل بن فضل، از ثابت بن د الفقيه
 ليهمع طالبابيحسين بن على بن العابدين على بن 

  السالم روايت كرده است كه فرمود:

  392 ص ،2 ج اي، كمره: كافي اصول.  3
  297 ،1380: بابويه ابن.  4
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كسى كه در كشور علم و معرفت  حقو اما 
كه بدانى كه خداى  اين استتو است، پس  رعيت

بخشيده، و  به توعزّ و جلّ تو را در آن علم كه 
هائى كه از جانب خود بر تو گشوده، قيم گنجينه

و سرپرست ايشان ساخته است، پس اگر در 
را بجا آوردى، و ايشان  انتعليم مردم شرط احس

دادى، و از تعليمشان خسته وق س حقرا در مسير 
تو  بر را خود فضلنشدى، خدا  تنگدلو 
افزايد، و اگر علم خود را از مردم دريغ كردى، مى

يا چون از تو طلب علم كردند ايشان را در مسير 
دادى، بر خداى عزّ و جلّ سزاوار است نسوق  حق

جمال آن را از تو سلب كند و كه علم و هيبت و 
آنچه از  1.منزلتى را كه در دها دارى فرو كاهد

، تعليم و تربيت مشتاقانه آيدميسخن امام (ع) بر 
 تواندمياحسان است و  نوعيو در مسير درست 

  	در شمار مصاديق احسان قرار گيرد.
  نصيحت كردن 

در باب نصيحت كردن از امام علي (ع) نقل 
 به سويكند  را احسانو هر كه پند گويد ت :است

از امام علي (ع) آمده است: در نقل ديگري  2.تو
-ي تو مشفق است بر تو، احسانكنندهنصيحت

كننده است در تو، نظر به سويكننده است 
صيرات ـكننده است تقافتـبازي، تو هايعاقبت

ت سو اراه يافتن ت ،او برداريفرمانرا، پس در و ـت
فساد و تباهى  ،راست و در مخالفت او راه به

                                                              

  561 ،1367: بابويه ابن.  1

  190ص ،5 ج ، 1366: خوانساري جمال آقا.  2
  139ص ،6ج ، همان.  3
  389ص ،1ج ، همان.  4

نصيحت كردن نوعي مهرباني و شفقت  3.ستوت
است و شفقت هم نوعي احسان. لذا نصيحت را 

  از مصاديق آشكار احسان به شمار آورد. توانمي
  روييخوش .16

از انواع  روييخوشو  روييگشاده
نيكوكاري و احسان در حق ديگران به حساب 

: فرمايندمي. چنانچه امام علي (ع) آيدمي
است  ه نيكوييكردن ب احسان روييگشاده

 4.خرجىبى

شرح آقا جمال همچنين در كتاب 
، از امام و درر الكلم غررالحكمخوانسارى بر 

 تو اول احسان روييعلي (ع) نقل است: شكفته
يعنى  ،ستوست و وعده كردن تو اول عطاى توت

نيكى كنى و بخشش  كسي بههرگاه خواهى 
كن كه آن اول  رويي، نخست شكفتهنمايي

  5.بكنى او بهاحسانى است كه 
  ايثار .17

يعنى  ،است ارـايث انـاز نيكوترين احس
با  او بهبرگزيدن كسى بر خود و دادن چيزى 

 6.آن بهوجود حاجت خود 

: فرمايندمي اميرالمؤمنينهمچنين 
خود مقدم ، ايثار (ديگران را بر نيكوترين احسان

به  ،در اين دو حديث زيبا	7.داشتن) است
 انددانستهاحسان  هايمؤلفهايثار را از  ،صراحت

  268ص ،3ج ، همان.  5
  34ص ،6ج ، همان.  6
  643 ص ،6ج ،1380: ديگران و حكيمي.  7
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و مقدم داشتن ديگران بر خود از وجوه اعالي 
  نيكي در حق ديگران به شمار آمده است. 

  مهرباني .18
در باب مهرباني و عطوفت  اميرالمؤمنين

نرمى و  صله و احسان ترينبزرگ: فرمايندمي
 1.مهربانى است

كشف املحجة طاووس در كتاب ابنسيد

در مقام مخاطبه با حضرت صاحب 	،لثمرة املهجة
: تو اى سيد ما اولى و كندميالزمان (عج) ذكر 

ما را مشمول رحمت و حلم و كرم  اينكه بهاحقى 
خود قرار دهى از حضرت يوسف كه برادران 

خود  خود را مشمول عطوفت و مهربانى و احسان
در اينجا احسان مترادف با عطوفت و  2.قرار داد

  مهرباني در نظر گرفته شده است.
ذكر شد، با جستجو  ترپيشكه  طور همان

 يزمينهدر منابع شيعي ادبيات غني و زيبايي در 
احسان و فرهنگ احسان محور به دست آمد كه 

در قالب جدول نمايش داده  هايافتهدر ادامه اين 
 4000بيش از  ،جوي اين واژه. با جستشودمي

فراز از روايات و ادعيه با موضوع احسان احصا 
كد  19كشف نزديك به  ،آن ماحصلشد كه 

تم  است كه  9احسان در قالب  يمرتبط با واژه
  نمايش داده شده است.  1در جدول شماره 

  
  
  
  
  

                                                              

  34ص ،6 ج ، 1366: خوانساري جمال آقا.  1

   از حاصل كدهاي و مفاهيم. 1 شماره جدول 
  احسان واژه براي تم تحليل روش

  هاتم  كدها 
   دادن امان 1

 گذشت
)forgiveness(  2 و بخشش و عفو 

  گذشت
 قدرداني  قدرداني 3

اطعام و  ،انعام، اكرام 4
  هديه

 
  هديه دادن و 
  حمايت مالي

  قرض دادن 5  
 سير كردن گرسنگان 6
  برآوردن نياز ديگران 7

  دستگيري و كمك
  هاخواستهبرآوردن  8
   ادب 9

  احترام 10  احترام و ادب
  حفظ آبرو 11
   راهنمايي 12

  
  راهنمايي و تربيت

  اصالح 13
  گفتن قبل از پرسيدن 14
  تعليم و تربيت 15
  نصيحت كردن 16
 و ييروخوش  ييروخوش 17

 يرفتارخوش

 مهرباني  مهرباني 18

 ايثار  ايثار 19

  
 مدعي ،شودمي ارائه اينجا در كه نهايي مدل

 در فوق اخالقي هايارزش چنانچه كه است
 احسان سازماني فرهنگ ،شوند جمع سازمان
 فرهنگ نوع بهترين كه آورديم پديد را محور

 حتي و دولتي يهاسازمان در سازماني
 فرهنگ اساس بر. است خصوصي يهاسازمان

  195 ص ،1372: طاووس ابن.  2
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 ،هاسازمان در موجود سازماني جو فوق، سازماني
 مبتني فرهنگ به رويارويي و تقابل فرهنگ از
 .كندمي تغيير خواهيديگر و احسان بر

  
  مدل فرهنگ سازماني احسان محور

 براي محكم ايهـيپا ان،ـسـان از يــتلق
 به مديريت مختلف مكاتب در پردازييهنظر

 شناخت با ،كالسيك مكتب. آيدمي حساب
 كه بود )اقتصادي انسان( انسان از خود تلقي

 را قدرت و ثروت مانند هاييارزش توانست
 مدرنيسم مكتب فرضيشپ. دهد گسترش

 .است آن بودن اكولوژيك انسان، به) نوگرايي(
 و محيط با ارتباط به آن در كه روست اين از

 شده داده زيادي اهميت سازمان بيروني كنترل
 هب نمادين نگاهي تفسيري-نمادين مكتب. است
 معناي و تفسير آن در اصلي ارزش و دارد انسان
 فرضپيش زيباشناس انسان ،نهايتاً. هاستپديده

 هك گيردمي قرار مـمدرنيسپست مكتب اسيـاس
 و آزادي خالقيت، مانند هاييارزش آن تبع به

 قرار نگاه اين ايپايه هايارزش مسئوليت،
 ،است اهميت داراي اينجا در آنچه. گيرندمي

 يارائه براي اساسي هايارزش و هافرضپيش
 كه است محور ايمان سازماني فرهنگ مدل

 بر و است اسالمي اصيل معارف از برگرفته
 انسان مدل، اين در مفروض انسان ،آن مبناي
 بعدي داراي انسان كه معنا بدين. است متعالي

 او اجتماعي زندگي بر تواندمي كه است ماورايي

 ارزش شد، متعالي انسان چنانچه. بگذارد اثر
 و احاديث از كه چنان آن. شودمي نمودار احسان
 ،شد ذكر ترپيش چنانچه و آيدمي بر روايات
 به احسان. است رفته كار به معني 2 در احسان
 علم آموختن يا نيكي عمل نوعهر  به آن عام معني
 با ارتباط در اينكه خواه ،شودمي اطالق نيكي
 احسان. نباشند دخيل آن در ديگران و باشد خدا
 ارتباط در خير كار انجام به آن خاص معناي به
 تنها مدل، اين در .كندمي پيدا معنا ديگران با

 گرفته قرار توجه مورد احسان خاص معناي
 و زياد بسيار يگستره داراي عام نگاه زيرا ،است
. پوشاندمي را اسالم ديدگاه از نيك اعمال كليه

 عاري و مخاطب نمودن خاص از پرهيز منظور به
 يارائه مبناي ،خاص نگاه مدل، نمودن ارزش از

 گرفته قرار محور احسان سازماني فرهنگ مدل
  . است

 اين اول بخش در احصاءشده مفاهيم
 رفتاري الگوهاي يارائه براي مبنايي پژوهش،
. است شده احسان اساسي ارزش با متناسب
 است شكلي به شدهارائه رفتاري الگوهاي ساخت

 يهاسازمان و جوامع فرهنگي يهاتفاوت كه
 ،ديگر بيان به. ندارد آن بر جدي اثر مختلف،
 از ذارـگ در ور،ـمذك ديگرخواهانه هايارزش

 اثرات خوشدست مختلف يهاگـرهنـف
  .شودمين معنادار

 سازماني فرهنگ باب در شدهارائه مدل
 شده داده نمايش 1 شماره شكل در محور احسان
  :است
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 گيرينتيجه

 بهترين به بتواند آنكه براي احسان مفهوم
 ادبيات بايد ابتدا شود، اجرا هاسازمان در وجه
. آيد به وجود آن با ارتباط در دارييشهر و غني
 آن طريق از تا است مقدماتي گامي ،مقاله اين

 ركن اين اجراي بر مبني اسالم كيدتأ به بتوان
 عمل يجامه ،اجتماعي مراودات در اساسي
 انواع و حسن مفهوم به عميق پرداختن. بخشيد

 و ديني متخصصان و علما شأن در آن مشتقات
 پژوهشگر اينجا، در اما.  است مربوطه هايرشته
 احسان يواژه استطاعت، حد در ،است كرده سعي

 قرار بررسي مورد دسترس در شيعي منابع در را
  .  دهد

 در گرفتهصورت مطالعات در احسان يواژه
. است رفته كار به مصداق 21 در و كلي معناي 9

 حالتي است، مشترك فوق موارد يهمه در آنچه
 به منفعت رساندن براي فرد ،آن در كه است

 انجام را عملي هاآن از ضرر دفع يا ديگران
 در را فوق مفاهيم ستتوانمي آنچه. دهدمي

 ايمبن بر كه بود مدلي ارائه كند، فهمقابل سازمان
 و ساخت متحول را سازماني فرهنگ بتوان آن
 متحول را سازماني اجزاي ساير ،طريق آن از

 فرهنگي هاياليه به توجه با ،منظور بدين. نمود
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 شيعه، ادبيات در گرفتهانجام مطالعات و شاين
 سازماني فرهنگ بتواند كه شد ارائه مدلي

  .كند نهادينه را محوراحسان
 خصوصي از اعم كشور يهاسازمان مديران

 و فوق مدل يريكارگبه با ندتوانمي دولتي و
 احسان، براي احصاءشده هايمؤلفه به اهتمام

 اين از و ساخته متحول را خود سازماني فرهنگ
 همسو سازماني اهداف با را فردي اهداف ،راه

 سازمان، در ديگرخواهي فرهنگ تثبيت. نمايند
 بسياري الحلّ ،يرمستقيمغ يا و مستقيم طور به
 سازماني يرفرهنگيغ و فرهنگي مشكالت از

  .است

 با مترادف هايواژه ندتوانمي عزيز محققان
 از را »حسن« ريشه ديگر مشتقات يا و احسان
 ،هكرد بررسي اكتشافي و كيفي يهاروش طريق
 در را احسان واژه با مرتبط معاني از نظامي
 بسط با همچنين .كنند توليد مديريت ادبيات
 از غير ييهاحوزه درو  سازمان در احسان مفهوم

 به را بسياري هاييچهدر سازماني، فرهنگ
 هب شايد. بگشايند انساني علوم كردنبومي سمت
 پژوهشگران تالش با كه گفت بتوان جرئت
 ابعاد تمامي ،محور احسان فرهنگ ايجاد عزيز،

 و يتمأمور حتي و سازديم متحول را سازماني
  .دهد قرار جدي تحول مورد را سازمان ساختار
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