
 

 
  
  

   روایی کتب قرآن، براساس کار در کامیابی اسالمی الگوی ارائه
  رهبری معظم مقام بیانات و

  *مساح هاجر    
  **دیباجی سیدمیثم    

  

 دهيچك
در متـون اسـالمي   . اسـت  كـار  بهتـر  انجـام  بـراي  توانمندكننـده  و بخـش  انرژي، كار در كاميابي
 غربـي  پژوهشـي  متـون  در كه است سالي چند دارد، اما طوالني قدمتي كار در كاميابي هاي ريشه

، كـار  در كاميـابي  عوامـل  اسـالمي  الگـوي  ارائـه ، حاضـر  پژوهش هدف. شده است بدان توجه
، پـژوهش  روش. اسـت  انقالب معظم رهبر بيانات و روايي كتب، قرآن شامل ديني متونبراساس 

. است شده انجام MAXQDA-11 افزار  نرم با ها داده مديريت. است محتوا تحليل نوع از و كيفي
، آمـوزي  علـم ، خـوب  عمـل : از انـد  عبـارت  كـار  در كاميـابي  اي هسته كد پنج، پژوهشبراساس 

 اي هسـته  كـد  دو. اهـداف  مسـير  در استقامت و پايداري، كوشش و تالش، زمان به گذاري ارزش
 غربـي  پژوهشي متون كدهاياينكه  به توجه با. سرزندگي است و غربي، يادگيري پژوهشي متون

 ادغـام  قابـل  كدها اين در، هستند كوشش و تالش و آموزي علم اي هسته كد دو از اي زيرمجموعه
  .  شود مي ارائه كار در كاميابي عوامل اسالمي الگوي، اساس اين بر. باشند مي

  .كار در كاميابي اسالمي الگوي، رهبري معظم مقام، قرآن، كار در كاميابي واژگان كليدي:
  

  

   

                                                           
 h_massah@edu.ui.ac.ir  دکترای تخصصی، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول) *

  sm.diba@edu.ui.ac.ir  علوم تربیتی، دانشگاه اصفهانشناسی و  دکترای تخصصی، دانشکده روان **
 ٢۵/۶/١٣٩٩تاریخ تأیید:   ١٠/۶/١٣٩٧تاریخ دریافت: 

 پژوهشیـ  یعلم ۀدوفصلنام  

 شناسی روان  

 ١٣٩٩بهار و تابستان ، ٢۶ش، ١۴س 

 ٢٨-٧صفحات  

Biquarterly Journal  

of 

Islamic Education  

Vol.14, No.26, Spring & Summer 2020 



 ١٣٩٩بهار و تابستان /٢۶ش /١۴س/ شناسی روانو  اسالم   ٨

 

  مقدمه. ١

 زمـان بیشـترین آدمـی. اسـت توجـه موضوعات مهـم و مـورد از، کار در انسان کامیابی و موفقیت
 و نتیجـه بهترین کسب دنبال به که است طبیعی موضوعی این و برد می سر به کار در را خود بیداری

، جاثیـه(کـرده  فـراهم آدمـی بـرای را آن وسایل و ابزار خداوند. باشد امور در موفقیت کالم یک در
 در کامیـابی حـوزه در دینـی محتـوای بررسی در 2).١١، رعد( کند کوشش، موفقیت برای تا ،1)١٣
 آیـات سـو یـک از، حـوزه ایـن در هستند؛ اطالعات کسب راهنمای، دینی متون و قرآنی آیات، کار

 دیگـر سـوی از و آورد مـی فراهم را اطالعات از ای گسترده حجم، موضوع این مورد در قرآن نورانی
 قالـب در اطالعـات گنجینه بزرگـی از، کتب دیگر و الفصاحه نهج، البالغه نهج همچون دینی متون
 و اصـول( روشناییۀ کنند فراهم همه که مانده یادگار به مطالب سایر و ها حکمت، روایات، ها خطبه
کید  به توجه با. هستند کاری زندگی در کامیابی و موفقیت طالب های انسان برای) ها روش  متـونتأ

، کـار محـیط در هـا انسان نیروافزایی و بخشی انرژی در آن نتایج و کار در کامیابی مورد در اسالمی
 شـامل دینـی متـون، براسـاس کار در کامیابی عوامل اسالمی الگوی که است آن بر حاضر پژوهش
  . کند ارائه را انقالب معظم رهبر بیانات و روایی کتب، قرآن

  
  پژوهش پیشینه. ٢

 کنـد یمـی رسـتگاری بـرا نیزمـ در خدا فضل کسب به امر را انسان، نماز از پس قرآن در خداوند
ۀ سـور ٣٨یۀ آ در خداوند 4).٧، شرح( کند یم دعوتی فراغت هر از پس کار به را او و 3)١٠، جمعه(

 بـه انسان بازگشت انشقاقۀ سور ۶یۀ آ در و 5داند یم شیکارها گرو در را انسان ارزش حاً یصر، مدثر
 قائـل تیـاهم تـالش و کـاری به آن اندازه بـرا خداوند 6.داند یم همراه رنج و تالش با را خدای سو

ی زیـچ کـاری بـرا شانیبازو قدرت جز که رای افراد که کند یم ادی یکسان از کریم قرآن در که است
 در را امبریـپ آمـرزش و مغفرت طلبی حت و دهد یم عذابۀ وعد آنان به و کنند یم مسخره، ندارند
 طیشـرا مورد در بارها، قرآن بر کار اتیآ دیکأبا وجود ت 7).٨٠ و ٧٩، توبه( داند یم اثر یب آنان مورد

                                                           
ْرِض َجمیعًا ِمْنُه ِإنَّ فی. ١

َ
ماواِت َو ما ِفی اْأل َر َلُکْم ما ِفی السَّ ُروَن   َو َسخَّ  .ذِلَک َآلیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفکَّ

ْنُفِسِهْم.2
َ
ُروا ما ِبأ ی ُیَغیِّ ُر ما ِبَقْوٍم َحتَّ َه ال ُیَغیِّ  . ِانَّ اللَّ

ُکْم . 3 َه َکِثیًرا َلَعلَّ ِه َواْذُکُروا اللَّ الُة َفاْنَتِشُروا ِفی األْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اللَّ   .ُتْفِلُحوَن فِإَذا ُقِضَیِت الصَّ
 .َفِإَذا َفَرْغَت َفانَصْب . 4
 .ُکلُّ َنْفٍس ِبَما َکَسَبْت َرِهیَنةٌ . 5
َک َکْدًحا َفُمَالِقیهِ . 6 ْنَساُن ِإنََّک َکاِدٌح ِإَلی َربِّ َها اْإلِ یُّ

َ
 .َیا أ

ذیَن الیَ . 7 َدقاِت َو الَّ عیَن ِمَن اْلُمْؤِمنیَن ِفی الصَّ وِّ ذیَن َیْلِمُزوَن اْلُمطَّ ِجُدوَن ِإّال ُجْهَدُهْم َفَیْسَخُروَن ِمْنُهْم َسِخَر الّلُه ِمْنُهْم َو َلُهـْم الَّ
لیٌم 

َ
ًة َفَلْن *  َعذاٌب أ ْو الَتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبعیَن َمرَّ

َ
ُهْم َکَفُروا ِبالّلِه َو  اْسَتْغِفْر َلُهْم أ نَّ

َ
َرُسـوِلِه َو َیْغِفَر الّلُه َلُهْم ذِلَک ِبأ

  .الّلُه الَیْهِدی اْلَقْوَم اْلفاِسقیَن 
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 نداشتن بهی دلبستگ و 1)١٩، اسراء( آخرت جهت در مانند تالش آمده است؛یی دهایق تالش و کار
 صـرفاً  نـه آن و دری ابیـکام و کـار طیشـرا به انسان توجه شود یم سبب که 2)۶٠، قصص( ایدنۀ بهر
  .شود جلبی ا وهیش هر و هدف هر به کار نفس
ــاحاد در ــ ثی ــن اتو روای ــیتب معصــومان توســط بارهــا آن طیشــرا و کــار زی   ؛شــده اســت نی

، یشـهر یر ی(محمـد کنـد ی حالل معرفـی مـیروز طلب را عبادت از بخش نه، اکرم امبریپ
   4داننــد یمــ منؤمــرا شــعار  کــار، حضــرت علــی 3).٧٢٠٢، ش٢٠۵٩، ص۵، ج١٣۶٧

، ی(شریف الرضـی الموسـو کند ی میمعرف اندوهی در آن را سبب غم و کوتاه و) ١٣۶۶ی، اآلمد(
ی بـرای کـار مشـخص شـده کـه طیشرای از قرآن، رویپ به زین ثدر احادی 5).١٢٧ حکمت، ١٣٨۴
ی خـدا بـرا کـار، یعلـ امامی منوط به آنها دانسته شده است؛ برای مثال کار تی و موفقیابکامی

ــدی( ــهری ری محم ــت، ١٣٧٧، ش ــپا)، ١۴٣١۴ حکم ــداری ــه پای ــار و ب ــان انی در ک    آن دنیرس
، اآلمـدی( اسـت مردم نزد آنچه به نداشتن طمع 6)،١١١ۀ خطب، ١٣٨۴، ی(شریف الرضی الموسو

ی مطـامع پسـت ریـگیپ عدم 8،)٨٩٩٩ح، ٣٩١ص، همان( قناعت 7)،٩٢۴۵ح، ٣٩٨ص، ١٣۶۶
 هـوش و تخصـص، صادق جعفر امامو  داند یم کار طرا از شرای 9)۶٧٠٢، ح٢٩٧، صهمان(

ــبرخــورد ی و خــوشدار امانــتدر کــار،  ــا کارفرمــا را ســبب موفقی    شــمارند یبرمــ کــار در تی ب
   10).٣٢٢ص، ١٣٨٢، شعبه ابن(

 غررالحکم درجمله  آن است؛ ازشده ی ادیتوجه ز کار از تبه هدف و نی اتیروا و ثیاحاد در
  آمده است:

 سرگرم و ایدن برای ایدن در ندک می ارک هکآن ی: یکگروه هستند دو نندک می ارک ایدن در هک مردمی«
 از اسـت مـنیا و تنگدسـتی و فقـر از خـود بازمانـدگان بـر ترسـد مـی، آخرتش از ایدن را او ساخته

 هکـآن گـرید و، گریید به رساندن سود برای را خود عمر ندک می تباه سیک نیچن، شیخو تنگدستی
 به تالش و ارک بدون است او مقّدر آنچه صورت نیا در ه، کآن از پس عالم برای ایدن در ندک می ارک

                                                           
ْشُکوًرا. 1 ِئَک َکاَن َسْعُیُهم مَّ وَلٰ

ُ
َراَد اآلِْخَرَة َوَسَعٰی َلَها َسْعَیَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفأ

َ
  .َوَمْن أ

یَنُتَها َوَما ِعنَد اللَّ . 2 ْنَیا َوِز ن َشْیٍء َفَمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّ وِتیُتم مِّ
ُ
َفَال َتْعِقُلوَن َوَما أ

َ
ْبَقی أ

َ
  .ِه َخْیٌر َوأ

  .الِعباَدُة َعشَرُة أجزاٍء، ِتسَعُة أجزاٍء فی َطَلِب الَحالِل . 3
 .العمل شعار المومن. 4
َر ِفی َاْلَعَمِل ُاْبُتِلَی ِباْلَهِمّ . 5    .مْن َقَصّ
هایة، واالسِتقامة االسِتقاَمة، ثُ . 6 هایة الَنّ بر، والَوَرعالَعَمل الَعمل، ُثَمّ الَنّ بر الَصّ  .َمّ الَصّ
ةٍ . 7 ٌة و َِکَبُر ِهمَّ یِدی الّناِس ِعفَّ

َ
  .َالَکفُّ َعّما فی أ

ِة ُلزوِم الِقناَعةِ . 8   .ِمن َشَرِف الِهمَّ
ةِ . 9 ِة َو الِهَمِم الَغیِر الَمرضیَّ نیَّ   .َنعوُذ ِبالّله ِمَن الَمطاِمِع الدَّ

َماَنِة ِفیِه ُمْسَتمِ ُکلُّ ِذی ِصَناَعٍة ُمْضَطرٌّ ِإَلی . 10
َ
یًا ِلْأل ْن َیُکوَن َحاِذقًا ِبَعَمِلِه ُمَؤدِّ

َ
یًال ِلَمِن َثَالِث ِخَصاٍل َیْجَتِلُب ِبَها اْلَمْکَسَب َو ُهَو أ

   .اْسَتْعَمَلهُ 
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 و ایـدن( خانـه دو هرک مال و) دهیرس آخرت و ایدن( بهره دو هر به هک است سیک نیا و رسد می وی
  ).١۴٩ش، ٢٠۵ص، ٢ج، ١٣۶۶ی، اآلمد( »است شده) آخرت
 کـرد اشاره حاضر عصر در دین بزرگان های اندیشه به توان می، دینی متون و قرآنی آیات کنار در

 مقـام هـای اندیشـه جملـه آن از انـد؛ توجـه داده زندگی در موفقیت و کامیابی اهمیت همواره بر که
 اهـل برای اصلی هدف را موفقیت و کوشیده کارگران تکریم در پیوسته ایشان که است رهبری معظم
  :اند  کرده معرفی کار

 جـوان این از، دیدند را جوانی یک اکرم پیغمبر که است آمده روایت در. بشود ارزش باید کار«
 مـن گفـت چیسـت؟ شـغلت گفتنـد بعد، پرسیدند را اسمش مثالً ، کردند صدایش آمد؛ خوششان
، ٩، ص١٠٠، ج١۴٠٣، مجلسـی( َعینـی ِمـن َسـَقَط : فرمودنـد حضـرت ندارم؛ شغل من، بیکارم

، کـار بـه تشـویق خرهبـاأل بایـد... نـدارد رودربایسـتی کسی با که پیغمبر. افتاد چشمم از 1)؛٣٨ح
 که کسانی هم، بگویند ها دولتی هم بکنیم؛ تبلیغ کشور در را آفرینی ثروت و آفرینی ارزش به تشویق

مانند اینها منبرهای گفتنی و نوشتنی دارند، استفاده کنند از این موقعّیـت و  و ها روزنامه، مجالت در
(بیانـات رهبـری در دیـدار رئـیس جمهـور و اعضـای هیئـت دولـت، » بیان کننـد ایـن مطالـب را

٠۴/٠۶/١٣٩۴.(  
 ادبیـات پیشـینه در موضـوع ایـن، کار در کامیابی موضوع به دینی متون در بسیار توجه وجود با

 از بیش عمری حوزه این در غربی الگوهای و ندارد طوالنی تجربی پژوهش سابقه، دنیا در پژوهشی
عنوان  بـه شـد و رو بـه رو نـوین فـرا عصـر با سازمانی ، ادبیات١٩٨٠ پایان دهه در. ندارند چندسال
 و 3نـوین 2،سـنتی دوره سـه وجـود اگـر تجلی یافـت؛ سازمانی پدیده و مدیریتی رویکرد از سبکی
 تر پیش که کرد توجه انسانی های ارزش مثل زیادی عوامل به دوره فرانوین، را درنظر گیریم 4فرانوین
  . بود شده واقع غفلت مورد

 پریشـانی جملـه از، کـار محـیط در منفـی پتانسیل دارای پیامدهای به افراطی توجه، همچنین
، منفی پیامدهای تنها بر سازمانی های پژوهش تمرکز مثال برای است؛ بودهآنها  نارضایتی یا کارکنان
 ؛٢٠١٣ 6،وی وی کونل ؛٢٠١٣و همکاران،  5وارتینگ( شغلی استرس: است بوده ریز موارد همچون

                                                           
هِ  روی ابن. 1 ْعَجَبُه َقاَل َلُه ِحْرَفٌة َفِإْن َقـاُلوا َال َقـاَل َسـَقَط ِمـْن َعْیِنـی ِقیـَل َو  عباس قاَل َکاَن َرُسوُل اللَّ

َ
ُجِل َفأ ِإَذا َنَظَر ِإَلی الرَّ

نَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َلْم َیُکْن َلُه ِحْرَفٌة َیِعیُش ِبِدیِنهِ 
َ
ِه َقاَل ِأل   َکْیَف َذاَک َیا َرُسوَل اللَّ

2. Traditional 

3. Modern 

4. Post modern 

5. Warttig  

6. Conley & You 



      ١١  رهبری معظم مقام بیانات و روایی کتب قرآن، براساس کار در کامیابی اسالمی الگوی ارائه

 

 4،فـوآد و کـاتر ؛٢٠١۵ 3،هوگـان و بلسـا بارتون  المبرت،( 2شغلی فرسودگی)، ٢٠١٣ 1،چن و هان
 نارضـایتی و) ٢٠٠۴ 7،فورتونیتـو ؛٢٠٠٠، و همکـاران 6اسـپکتور( 5منفـی خـواهی هیجان)، ٢٠١٣
، است خوب زندگی در آنچه)، ٢٠٠۶( 10پترسون گفته  به مقابل در). ٢٠١٣ 9،بنی و گلیکن( 8شغلی

 بر جدید های پژوهش رو، این از. دهد می اختصاص خود به را برابری توجه، باشد می بد آنچه همچون
 کـار شـده و در ها توجـه بدان کمتر و گذارندتأثیر انسانی کمال رشد در تمرکز دارند که مثبتی های سازه
 جمله از). ٢٠٠٧، لوتانز و یوسف( است گرفته ای تازه جان 11)،POB( مثبتی سازمان رفتارعنوان  به

، گـذرد نمـی آن عمـر از زیـادی زمـان مـدت که، پژوهشی متون در حوزه این در توجه مورد های سازه
  ).   ٢٠١١و همکاران،  13پوراث ؛٢٠٠۵، و همکاران 12تزیاسپر( است کار در کامیابی
 و انسـانی واالی مقـام بـه اهمیـت کـه اسـت شده امر این متوجه پژوهش دنیای گفت توان می
 کـه بـود موضـوعی ایـن و کنـد می ایفا بشری جوامع پیشرفت جایگاه بزرگی در، انسانی های ارزش
کیـد  آدمـی بـه کرامت اصلبراساس  همواره قرآن نورانی کتاب در آن پیش از ، اسـراء( بـود شـدهتأ

 مهـر ایـن و 15)١۴، منـونؤم(کنـد  می تحسین را خود انسان آفرینش از پس خداوند حتی 14).٧٠
 خـط همـواره، همچنـین در اسـالم اسـت؛ اسالم دین در انسانی مقام واالی ارزش بر دیگری تایید

 در کامیـابی بـرای سو یک از که گونه همان اساس، این بر 16)،١۴٣، بقره( است شده رعایت اعتدال
 عنـوان بـه کوشش و تالش و) ١٢18، و اسرا ٢٢17، انسان( شده داده کوشش و تالش به دستور، کار

                                                           
1. Han & Chan 

2. job burnout 

3. Lambert, Barton-Bellessa & Hogan 

4. Cotter & Fouad 

5. negative affectivity 

6. Spector 

7. Fortunatnato 

8. job dissatisfaction 

9. Glicken & Benni 

10. Peterson 

11. positive Organizational Behavior 

12. Spreitzer 

13. Porath 

ْلَناُهْم 14 َباِت َوَفضَّ یِّ ْمَنا َبِنی آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفی اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ ْن َخَلْقَنا َتْفِضیًال.. َوَلَقْد َکرَّ   َعَلی َکِثیٍر ِممَّ
ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظامًا َفَکَسْوَنا اْلِعظاَم لَ . 15 ـُه ُثمَّ َخَلْقَنا النُّ ناُه َخْلقـًا آَخـَر َفَتبـاَرَک اللَّ

ْ
ْنَشأ

َ
ْحمًا ُثمَّ أ

ْحَسُن اْلخاِلق
َ
 .یَن یأ
ُسوُل َعَلْیُکْم َشهیدًا َو ما َجَعْلَنا الْ . َو َکذِلَک 16 اِس َو َیُکوَن الرَّ ًة َوَسطًا ِلَتُکوُنوا ُشَهداَء َعَلی النَّ مَّ

ُ
تیَجَعْلناُکْم أ ُکْنَت َعَلْیها   ِقْبَلَة الَّ

ْن َیْنَقِلُب َعلی ُسوَل ِممَّ ِبُع الرَّ ُه ِلُیضیَع إیماَنُکْم َعِقَبْیِه َو ِإْن کاَنْت َلکَ   ِإالَّ ِلَنْعَلَم َمْن َیتَّ ُه َو ما کاَن اللَّ ذیَن َهَدی اللَّ بیَرًة ِإالَّ َعَلی الَّ
اِس َلَرُؤٌف َرحیٌم. َه ِبالنَّ  ِإنَّ اللَّ

 .وراً ِإنَّ هذا کاَن َلُکْم َجزاًء َو کاَن َسْعُیُکْم َمْشکُ . 17
َهاِر ُمْبِصَرًة ِلَتْبَتغُ 18 ْیِل َوَجَعْلَنا آَیَة النَّ َهاَر آَیَتْیِن َفَمَحْوَنا آَیَة اللَّ ْیَل َوالنَّ ُکْم.. َوَجَعْلَنا اللَّ بِّ ن رَّ  وْا َفْضًال مِّ
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 سـوی از ؛)٩٣ص، ١٣٨١، اشکذری خلیلیان( است شده توصیف امامان و خدا رسول عملی سیره
   1).٩ح، ١٢ص، ۴ج، ١٣٧۴، کلینی( شود می نهی نیز تنبلی و سستی از، دیگر

کار،  در کامیابی موضوع تطبیقی بررسی برای تالش در حاضر پژوهش، پیشینمطالب براساس 
 گـردآوری اطالعـاتبراساس  تا است پژوهشی ادبیات هم پیشینه و قرآنی و دینی منابعبراساس  هم
 حاضـر پژوهش اصلی هدف. دهد ارائه دینی متونبراساس  کار در کامیابی عوامل از الگویی، شده
. اسـت دینـی نگـاه از کار در کامیابی عوامل شناساییبراساس  کار در کامیابی اسالمی الگوی ارائه
  :شد خواهد دنبال ریهای ز پرسش از استفاده با موارد نیا

 کدامند؟ رهبری معظم مقام و روایی کتب قرآن، دیدگاه از کامیابی برمؤثر  عوامل. ١
 کدامند؟ تجربی های پژوهش دیدگاه از کامیابی برمؤثر  عوامل. ٢
 برخوردارند؟ کافی جامعیت از تجربی الگوهای برابر در دینی الگوهای آیا. ٣
 رهبـری معظـم مقـام بیانـات و روایـی کتـب قرآن، برآیند براساس کار در کامیابی نهایی الگوی. ۴

 چیست؟
 

  پژوهش روش. ٣

 آرشـیوی مسـتندات شـامل پـژوهش نمونه. است محتوا تحلیل نوع از و کیفی حاضر تحقیق روش
 بیانـات و روایی متون، قرآن حوزه سه شامل دینی متون. است بوده پژوهشی و دینی متون در موجود
 متـون. داد نشان را مشخصی کدهای، یکدیگر با حوزه سه این همپوشی که بود انقالب معظم رهبر

 حـوزه ایـن در شده چاپ مقاالت و التین معتبر های پژوهش در اینترنتی جستجوی شامل پژوهشی
، کیفـی تحقیـق در محتـوا تحلیل روشبراساس  این پژوهش در شده گردآوری اطالعات. باشد می

 افـزار نـرم از اسـتفاده بـا حاضر پژوهش های داده. شده است ای هسته کدهای تبدیل به و کدگذاری
MAXQDA-11 براساس  کار در کامیابی عوامل حوزه در اسالمی الگوی و شده تحلیل و تجزیه

  . است شده استخراج زیرکدها و کدها
  
  پژوهش های یافته. ۴

و  کدگـذاری شـده خارجی های پژوهش و دینی متون های یافته قسمت دو در این پژوهش های یافته
  .است شده ارائه آنان به مربوط محتوای همراه به استخراجی کدهای

  
                                                           

ْلقی  َمْن   . َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن 1
َ
هُ   أ َع   َکلَّ اِس، َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمْن َضیَّ  َمْن َیُعول. َعَلی النَّ
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  دینی متون با مرتبط ای هسته کدهای. ١−۴

 رهبـر بیانات و معتبر دینی کتب، قرآن نورانی آیات در، اسالم دین در موفقیت و کامیابی موضوعات
 اصـلی مقوله پنج در موضوع این با مرتبط ای هسته کدهای زیر در. است شده متبلور انقالب معظم
کید  مورد   . اند شده ذکر منابع این درتأ
 عمل به وابسته، زندگی از امری هر در شدن کامیاب و موفقیت قرآنی آیاتبراساس : خوب عمل. ١
، ١٣٨۴( مطهـری شـهید). ٣۵2، نسـاء و ٨٨1، ر.ک: هود( است عمل راستای در الهی توفیق و انسان
 قابل مناسب عمل با که داند می کماالت و آرزوها به دستیابی و جانبه همه لذت را موفقیت)، ٧١ص، ٧ج

 ایـن و شـود  مـی نزدیـک سعادت به موفقیت مفهوم، اسالمی های آموزه در. است پذیر و امکان دستیابی
 تـوفیقی کـه)، ٣۶5، نحلو  ۶١4−۶٠، یس 3؛۵۶، ذاریات( نیست میسر خداوند بندگی با جز سعادت

 آیـات ایـن اسـت؛ کـرده مطـرح را صـنع واژه، قرآنـی آیـات از مورد هفت در خداوند. است زرگب بس
 ٨ آیـه 9؛نـور سوره ٣٠ آیه 8؛نحل سوره ١١٢ آیه 7؛مائده سوره ۶٣ آیه 6؛مائده سوره ١۴ آیه: از اند عبارت
 انجـام و عمل معنای به این آیات در صنع 12.هود سوره ١۶ آیه و 11عنکبوت سوره ۴۵ آیه 10؛فاطر سوره
  ). ١٣٨٠، ای قمشه الهی ؛١٣٧۴، طباطبایی ؛١٣٧۴، شیرازی مکارم( است کار دادن

نیسـت،  صـنع، فعلـی هـر، عمل تعریف به توجه رود و با می کار به فعل و عمل معنای به صنع
 موجودات همه به عمل و فعل، عربی زبان در). ١۴١۶، اصفهانی راغب( است فعل صنعی هر ولی
 اختصاص انسان به تنها، صنع که حالی در شود؛ می داده نسبت نبات و جماد، حیوان، انسان از اعم
 انجـام فعل که حالی در است؛ کار دادن انجام خوب معنای به اینکه صنع دیگر مهم نکته و یابد می

 جـزء، مـداری هدف). ١٣٧١، قرشـی( شود  نمی لحاظ آن در بدی و خوبی جنبه و است کار مطلق
                                                           

ْیُتْم ِإْن ُکْنُت َعلی. 1
َ
 َرأ
َ
ی َو َرَزَقنی  قاَل یا َقْوِم أ َنٍة ِمْن َربِّ خاِلَفُکْم ِإلی  َبیِّ

ُ
ْن أ
َ
ریُد أ

ُ
ْنهاُکْم َعْنـُه إِ   ِمْنُه ِرْزقًا َحَسنًا َو ما أ

َ
ریـُد ِإالَّ ما أ

ُ
ْن أ

ْصالَح َما اْسَتَطْعُت َو ما َتْوفیقی نیُب   اْإلِ
ُ
ْلُت َو ِإَلْیِه أ ِه َعَلْیِه َتَوکَّ   .ِإالَّ ِباللَّ

ْهِلها ِإْن ُیریَدا ِإْصالحًا ُیَوفِّ 2
َ
ْهِلِه َو َحَکمًا ِمْن أ

َ
  َبْیَنُهما ِإنَّ الّلَه کاَن َعلیمًا َخبیرًا.ِق الّلُه . َو ِإْن ِخْفُتْم ِشقاَق َبْیِنِهما َفاْبَعُثوا َحَکمًا ِمْن أ

نَس ِإالَّ ِلیْعُبُدون.3   . َو َما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اْإلِ
ِن اْعُبُدو 4

َ
ُه َلُکْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن * َو أ ْیطاَن ِإنَّ ْن ال َتْعُبُدوا الشَّ

َ
ْعَهْد ِإَلْیُکْم یا َبِنی آَدَم أ

َ
 َلْم أ

َ
 ٌم.ِنی هذا ِصراٌط ُمْسَتِقی. أ

اُغوَت.5 ِن اْعُبُدوْا الّلَه َواْجَتِنُبوْا الطَّ
َ
ُسوًال أ ٍة رَّ مَّ

ُ
 . َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفی ُکلِّ أ

َخْذَنا ِمیَثاَقُهْم َفَنُسوْا َح . 6
َ
ا َنَصاَری أ ِذیَن َقاُلوْا ِإنَّ ْیَنا َبْیَنُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِإَلی َیْوِم اْلِقَیاَمـِة َوَسـْوَف َوِمَن الَّ ْغَر

َ
ُروْا ِبِه َفأ ا ُذکِّ مَّ ا مِّ ظًّ

ُئُهُم الّلُه ِبَما َکاُنوْا    َیْصَنُعوَن.ُیَنبِّ
ْحَت َلِبْئَس َما َکاُنوْا َیْصَنُعوَن. َلْوَال َیْنهَ  .7 ْکِلِهُم السُّ

َ
ْثَم َوأ ْحَباُر َعن َقْوِلِهُم اْإلِ

َ
وَن َواْأل اِنیُّ بَّ   اُهُم الرَّ

َیًة َکاَنْت َءاِمَنًة . 8 َذاَقَهـا الّلـُه ِلَبـاَس اْلُجـَوَضَرَب الّلُه َمَثًال َقْر
َ
ْنُعِم الّلـِه َفأ

َ
ن ُکلِّ َمَکاٍن َفَکَفَرْت ِبـأ ِتیَها ِرْزُقَها َرَغدًا مِّ

ْ
ًة َیأ ْطَمِئنَّ وِع مُّ

  .َواْلَخْوِف ِبَما َکاُنوْا َیْصَنُعوَن 
ْلمُ . 9 َه َخِبیٌر ِبَما َیْصَنُعوَن ُقل لِّ ْزَکی َلُهْم ِإنَّ اللَّ

َ
ْبَصاِرِهْم َوَیْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَک أ

َ
وا ِمْن أ  .ْؤِمِنیَن َیُغضُّ

َن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َفَرَءاُه َحَسنًا َفِإنَّ الّلَه ُیِضلُّ َمن َیَشاُء َوَیْهِدی َمن َیَشاُء َفَال َتْذَهْب  .10 یِّ َفَمن ُز
َ
َنْفُسَک َعَلْیِهْم َحَسـَراٍت ِإنَّ الّلـَه  أ

 َعِلیٌم ِبَما َیْصَنُعوَن.
الَة َتْنَهی11 الَة ِإنَّ الصَّ ِقِم الصَّ

َ
ْوِحَی ِإَلْیَک ِمَن اْلِکَتاِب َو أ

ُ
ُه َیْعَلُم َما َتْصَنُعوَن   . ُاْتُل َمآ أ ْکَبُر َواللَّ

َ
ِه أ  .َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمنَکِر َو َلِذْکُر اللَّ

ا َکاُنواْ 12 اُر َوَحِبَط َما َصَنُعوْا ِفیَها َوَباِطٌل مَّ ِذیَن َلْیَس َلُهْم ِفی اْلَئاِخَرِة ِإالَّ النَّ ْوَلـِٰئَک الَّ
ُ
  َیْعَمُلوَن. . أ
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، ١٣٩٣، شـهری ری محمـدی( اسـت هـدف بـدون کاری است و درماندگی خوب عمل از مهمی
 کن تأملی، ده انجام رای کاری خواست هرگاه: دیفرما یم محمد حضرت 1).٩۴٢، ح٢٩۶ص
 مقـام بیانـات در). ۵۶٧٧، ح٩٩، ص٣ق، ج١۴٠٩، هندی متقی( دهد نشان تو به را آن راه خدا تا

  2؛رود به شمار می کامیابی و موفقیت علل از گزینی هدف، نیز رهبری معظم
 و آمـوزی علـمبراسـاس  دینـی متـون و قرآن تعبیر در داشتن تخصص و مهارت :آموزی علم. ٢
 راآنهـا  بـه بـاال درجـات اختصاص و علما یافتن برتری قرآن در خداوند. است یادگیری برای تالش
 و ضـاللت عامـل را نـادانی و جهـل خداونـد و) ٩4، زمـر، ١١3، مجادله( دهد می قرار اشاره مورد

 مـاه برتـری همچـون عابـدان بر عالمان برتری روایات در 5).١٧٩، اعراف( کند  می معرفی شقاوت
ــارده شــب ــر چه ــی( اســتدانســته  ســتارگان دیگــر ب    همــواره 6).١، ح۴٢ص، ١ج، ١٣٧۴، کلین
کید  آموزش و به یادگیری دینی بزرگان سخنان در ، کهـف سـوره آیـات در جملـه از شـده اسـت؛تأ

   اسـت خـود فعلـی سـطح بـه نشـدن مغـرور و آمـوزی علـم اهمیت بر ناظر خضر و موسی داستان
 و هـا نخیابـا از گـذر را بهشـت بـه رسـیدن راه، علـی حضرت). ١ج، ١٣٧٧، شیرازی مکارم(

 عامـل را یـادگیری، علـی حضـرت 7).١۶۴ص، ١ج ،١٣۶٣، مجلسی( داند می علم های کوچه
ـــدگی ـــی بالن ـــدی( آدم ـــن( انســـان ســـنگینی 8)،٢۴٨۶ح، ١٣۶۶، اآلم    و 9)١٣٨٢، شـــعبه اب

 از گـروه دو، محمد حضرت. کند می معرفی 10)١ح، ۴٩٣ص، ١۴٠٠، قمی بابویه ابن( حیات
 مقـام ایشـان 11).٣١۴۵ح، ١٣٢۴، پاینـده( اندوزان دانش و دانشمندان: داند می پرمنفعت را آدمیان
 را دانـش اهـل و 12)١٩۴ح، ١٣٢۴، پاینـده( کنـد می معرفـی عالمان مرگ برای شایسته را شهادت

                                                           
 . َمن َلم َیعِرِف الَمواِرَد أعَیتُه الَمصاِدُر.1
هـای سـرگردان  هدف، آدم های بی آدم [نه]−دند ای اگر کار دست مردم قرار گرفت و مردم دارای هدف بو  . در هر نقطه2

ترین کارهـا، کارهـای نظـامی، کارهـای  هرجور کـاری، سـخت −در امور زندگی، گرفتار امور روزمّرۀ شخصی، آنها نه
امنّیتی، دست مردم وقتی افتاد، صحنه وقتی در اختیار مردم قرار گرفت، پیش خواهد رفت (بیانـات رهبـری در دیـدار بـا 

  ).٢٩/١١/١٣٩٣بایجان، مردم آذر
وُتوْا اْلِعْلـَم َدَرَجاٍت َوالّلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیٌر.3

ُ
ِذیَن أ ِذیَن َءاَمُنوْا ِمنُکْم َوالَّ  . َیْرَفِع الّلُه الَّ

ِذیَن َال َیْعَلُموَن 4 ِذیَن َیْعَلُموَن َوالَّ  .. َهْل َیْسَتِوی الَّ
َم 5 َنا ِلَجَهنَّ

ْ
ْعُیٌن الَّ ُیْبِصُروَن ِبَها َوَلُهـْم ءَ . َوَلَقْد َذَرأ

َ
نِس َلُهْم ُقُلوٌب الَّ َیْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم أ َن اْلِجنِّ َواْإلِ اَذاٌن الَّ َیْسـَمُعوَن ِبَهـا َکِثیرًا مِّ

ْوَلـِٰئَک ُهُم اْلَغاِفُلوَن.
ُ
َضلُّ أ

َ
ْنَعاِم َبْل ُهْم أ

َ
ْوَلـِٰئَک َکـاْأل

ُ
 أ

ُجوِم  . َفْضُل َاْلَعاِلِم 6  َلْیَلَة َاْلَبْدِر.  َعَلی َاْلَعاِبِد َکَفْضِل َاْلَقَمِر َعَلی َساِئِر َالنُّ
ِة، َو َانَّ اْلَمالِئَکَة َلَتَضُع َاْجنِ . قاَل َرُسوُل الّله7 َحَتها ِلطاِلـِب : َمْن َسَلَک َطریقًا َیْطُلُب فیِه ِعْلمًا َسَلَک الّلُه ِبه َطریقًا ِاَلی اْلَجنَّ

ی اْلُحوِت ِفی الْ اْلعِ  ماِء، َو َمْن ِفی اْالَرِض َحتَّ ُه َلَیْسَتْغِفُر ِلطاِلِب اْلِعْلِم َمْن ِفی السَّ  َبْحِر.ْلِم ِرضًا ِبه، َو َانَّ
 . ِاکَتِسُبوا الِعلَم یکِسبکُم الَحیاَة.8
  . ِابُن آدَم أشَبُه َشی ٍء ِبالِمعیاِر، إّما ناِقٌص ِبَجهٍل أو راِجٌح ِبِعلٍم.9

ْعِف.10 ُة اْالَْبداِن ِمَن الضَّ  . ِانَّ اْلِعْلَم َحیاُة اْلُقلوِب َو نوُر اْالَْبصاِر ِمَن اْلَعمی َو ُقوَّ
ٌم َو ال َخیَر فیما ِسواُهما.11   . َالّناُس َرُجالِن: عاِلٌم َو ُمَتَعلِّ
 یٌد.الِعلِم و ُهَو َعلی هذِه الحاَلِة ماَت و ُهَو َشه . إذا جاَء الَموُت ِلطاِلِب 12
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   1).٣٠٩، ح٣١٣، ص١، ج١٣٨۶، شهری ری محمدی( داند می خداوند عنایت مشمول
 باشـد؛ در می مطـرح تخصـص و علـم موضـوع، خوب) عمل بخش (در صنع توضیح واژه در
 مـردم توده، یفعلون و نیز کاربرد) ١٣٧۶، جعفری( است نهفته تکرار و ممارست صنع در، حقیقت

 شـده اسـتفاده دانشـمندان مورد در زیادی آیات در صنع ریشه ولی از دهد؛ می قرار خطاب مورد را
 مقابـل نقطـه در و اسـت مهـارت و دقـت روی از کار انجام بر ناظری موضوع واقع، این در. است

 به را تری سنگین مجازات، مردم عامه به نسبت دانشمند سوی از امور نادرست انجام. است یفعلون
 ایـن). ١٣٧۴، شیرازی مکارم( است ذهن از دور امری آن در اطالعی بال و نادانی زیرا دارد؛ همراه
 و دقـت بـا و اسـت خـوب که کند می معرفی انسانی مقام درخور را ها فعالیت از دست آن، مطالب
 و کار در گرفتن نتیجه برای الزم شرایط جمله از تخصص و مهارت بنابراین پذیرد؛ می انجام مهارت

 و موفقیـت در آمـوزی علـم اهمیـت. است واال شخصیت به دستیابی و موفقیت ،سرانجام کامیابی
کید  مورد همواره رهبری معظم مقام سخنان در کامیابی  هـای مناسـبت در پیوسـته ایشـان. اسـتتأ
  ؛کند گوشزد میآنها را به  آموزی علم اهمیت و دهد می قرار خطاب مورد را دانشجویان، گوناگون
 خطبـه، ١٣٨۴، الموسـوی(شـریف الرضـی  است سریع عمر گذران :زمان به گذاری ارزش. ٣
 شتاب زمان گذشت به توجه با 3).٢١ حکمت، همان( گذرند می ابرها همچون ها فرصت و 2)١٨٨
کید  مورد کار در علم با مأتو  و آمـوزی علـم بـا پیونـد در عامـل این و 4)١١۴ خطبه، همان( استتأ

 هر آرزویعنوان  به پیشرفت و علم بودن روز به ای خامنه الله آیت بیانات در. شود  می مطرح یادگیری
بـه  توصـیف جـوانی و 6علـم؛ ماندگارشدن برای مهمیۀ دورعنوان  ، بهعمر گذر در جوانی 5جوان؛
   8؛پذیرد می را علم بذر که است شده تشبیه پاکی زمین به جوان و نیز دل 7شکفتن بدیل بی فصل
 در کوشـش و تالش، کاری) محیط درویژه  به( کامیابی علل ترین مهم جمله از :کوشش و تالش. ۴
 کـرده گوشـزد انسـان بـه را کوشش و تالش اهمیت کریم قرآن از آیه چهارصد حدود در. است هدف راه

 را تـالش اهل مردمان که هایی انسان به هشدار زیرند: شرح به هاتأکید این از هایی نمونه جمله از است؛
                                                           

ِه.1  . طاِلُب الِعلِم َمحفوٌف ِبِعناَیِة الَلّ
َنِة، و أسَرَع الّسنیَن (السَّ 2 هوَر ِفی السَّ هِر، و أسَرَع الشُّ  ! َنَة) ِفی الُعمرِ . ما أسَرَع الّساعاِت ِفی الَیوِم، و أسَرَع األّیاَم ِفی الشَّ
حاب3 ها َتُمُرّ َمَرّ الَسّ  . ِاغَتِنُموا الُفَرص َفِاَنّ
زِق.. 4 ُه ال ُیرجی ِمن َرجَعِة الُعمِر ما ُیرجی ِمن َرجَعِة الرِّ  فباِدروا الَعَمَل، و خاُفوا َبغَتَة األَجِل؛ فإنَّ
کنـد  توانند انجام دهند. هر جوانی دوست دارد کشوری که در آن زندگی می ها را دارند و می ترین مسئولیت ها بزرگ . خود جوان5

های علمی و خواهد از پیشرفت خواهد جامعه متمدن داشته باشد، دلش می ها باشد، دلش مینیکی ها وبرخوردار از همه زیبایی
 ).١٢/٠٢/١٣٨٠عملی برخوردار باشد. این آرزوی هر جوانی است (بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع جوانان گیالن، 

ْسِم فی اْلَح 6 َم فی َشباِبِه کاَن ِبَمْنِزَلِة الرَّ َم َو ُهَو َکِبیٌر کاَن ِبَمْنِزَلِة الِکتاِب َعَلی َوْجِه الَماء.. َمْن َتَعلَّ   َجِر َو َمْن َتَعلَّ
در هـر کشـوری کـه بـه مسـئله  نظیر از زندگی هر انسـانی اسـت. بدیل و بی . جوانی یک پدیده درخشان و یک فصل بی7

های بزرگـی  ر راه پیشرفت، موفقیتچنان که حق این مطلب است، درست رسیدگی بشود، آن کشور د جوانان و جوان آن
 ).٠١/٠٢/١٣٧٩به دست خواهد آورد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان در مصالی بزرگ تهران، 

ما قلُب الَحَدِث َکاْالَْرِض اْلخالیِة َمهما ُاْلِقَی فیها من کل شی ء َقبلْتُه.8  . ِانَّ
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 1)؛٨٠ و ٧٩، توبـه( است نموده معرفی فاسقان و کافران ردیف هم را آنان که طوری به، کنند می مسخره
 و هـا انسان گوناگونی تالش 2)؛٣٢ نساء،( تالش و کار برای یکدیگر کنار در مردان و زنان نقش به توجه

 اهمیـت 4)،٧، شرح( اهداف به یدستیاب مسیر در نداشتن توقف 3)؛۴، لیلآنها ( نتایج تفاوت درنهایت
 آدمـی توان حد در باید کوشش و تالش این البته 5).١٣٢، انعام( آدمی رشد مالک عنوان به تالش و کار
 عنـوان بـه تـالش و کـار 6).٢٨۶، بقـره(کند  میتأکید  به آن خداوند که است امر موضوعی این و باشد

 آیـه دویسـت از بیش از مثالی تنها این 7).۴٠ و ٣٩، نجم( شود  می مطرح آدمی شخصیت برای مالکی
 فراوان قرآنی، آیات کنار در. است شده، تأکید شخصیت مالک عنوان به عمل اهمیت بر که است قرآنی
 مثال کرد؛ برای اشاره نیز گوناگون جمالت با کوشش و تالش اهمیت حوزه در متعدد روایات به توان می

 درخواسـت 8)؛١٠٧٩ح، ٣٨٩، ص١٣۶٣، شـعیری( مسلمانان بر زندگی در تالش و کار بودن واجب
 9)؛۵١٨۴، ص١١ج، ١٣٧٧، شهری ری محمدی( خداوند از زندگی در تالش انجام و سستی از دوری
 تـالش معرفـی 10)؛١٣ص، ١٣ج، ١۴٠٨، نـوری( زنـدگی در تالش و جدیت طریق از گناهان آمرزش

 و تـالش بـه تشـویق 11)؛١٢ص، ١٣ج، ١۴٠٨، نـوری( حالل روزی کسب جزء ده از جزء نهعنوان  به
 شـجاعت بـا رفـتن آن کام در و کار از نهراسیدن 12)؛٢١٧ح، ٩٢ص، ١ج، ١۴١۴، حرعاملی( کوشش

، ۴۴٨ص، ١٣۶۶، اآلمدی( شرافت توصیف 13)؛١٧۵، ح۵٠١ص، ١٣٧۶ی، الموسوی الرض فیشر(
 مبغـوض بلنـد؛ همـت و تـالش در 15)٨۶٧٨، ح٣٨٢ص، ١٣۶۶، اآلمدی( کرامت و 14)١٠٢٧٣ح

  16).۴ح، ٨۵ص، ۵ج، ١٣٧۴، کلینی( تنبلی دانستن
                                                           

عیَن مِ 1 وِّ ذیَن َیْلِمُزوَن اْلُمطَّ ذیَن الَیِجُدوَن ِإّال ُجْهَدُهْم َفَیْسَخُروَن ِمْنُهْم َسِخَر الّلُه ِمْنُهْم َو لَ . الَّ َدقاِت َو الَّ ُهـْم َن اْلُمْؤِمنیَن ِفی الصَّ
لیٌم * 

َ
ًة َفَلْن َعذاٌب أ ْو الَتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبعیَن َمرَّ

َ
ُهْم َکَفُروا ِبالّلِه َو َرُسـوِلِه َو  َیْغِفَر الّلهُ  اْسَتْغِفْر َلُهْم أ نَّ

َ
َلُهْم ذِلَک ِبأ

  الّلُه الَیْهِدی اْلَقْوَم اْلفاِسقیَن.
ُه ِبِه َبْعَضُکْم َعلی. 2 َل اللَّ ْوا ما َفضَّ جاِل نَ   َو ال َتَتَمنَّ ـَه ِمـْن َبْعٍض ِللرِّ ا اْکَتَسـْبَن َو ْسـَئُلوا اللَّ ساِء َنصیٌب ِممَّ ا اْکَتَسُبوا َو ِللنِّ صیٌب ِممَّ

َه کاَن ِبُکلِّ َشْی    .ٍء َعلیماً  َفْضِلِه ِإنَّ اللَّ
یإِ . 3   .نَّ َسْعَیُکْم َلَشتَّ
  .َرغَت َفانَصبَفِإذا فَ . 4
ا َیْعَمُلوَن  َو  .5 َک ِبغاِفٍل َعمَّ ا َعِمُلوا َو ما َربُّ   .ِلُکلٍّ َدَرجاٌت ِممَّ
ُه َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعها َلها ما َکَسَبْت َو َعَلْیها َما اْکَتَسَبْت ال ُیکَ . 6 ُف اللَّ  .لِّ
نَّ َسْعَیُه َسْوَف ُیَری.7

َ
ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعی * َوأ ْن َلْیَس ِلْإلِ

َ
  . َوأ

  .َطَلُب الَحالِل َفِریَضٌة َعَلی ُکلِّ ُمسِلٍم و ُمسِلَمةٍ : . َقاَل َرُسوُل الّله8
َجِر َو : َقاَل َرُسوُل الّله. 9 َرِر َو الضَّ ِعْذَنا ِمَن اْلَفَشِل َو اْلَکَسِل َو اْلَعْجِز َو اْلِعَلِل َو الضَّ

َ
َشاِط َو أ   . اْلَمَلِل اْمُنْن َعَلْیَنا ِبالنَّ

ُرها َصالٌه َو ال َصَدَقٌه، ِقی. َقاَل َرُسوُل الّله10 ُنوِب ُذُنوبًا ال ُیَکفِّ ُرها قاَل الُهُموُم فی َطَلِب الَمِعیَشِه.: إنَّ ِمَن الذُّ   َل یا رسوَل الّلِه َفما ُیَکفِّ
 : َاْلِعباَدُة َعَشَرَة َاْجزاٍء ِتْسَعـٌة ِمْنها فی َطَلِب اْلَحالِل.. َقاَل َرُسوُل الّله11
ِب َو اِالْسِتْعَداد.: َعَلْیُکْم ِباْلِجدِّ َو . قاَل اْالماُم علّی بن أبی طاِلب أمیُر اْلُمْؤِمنیَن 12 هُّ

َ
أ   اِالْجِتَهاِد َو التَّ

ا َتَخاُف ِمْنه.. قاَل اْالماُم علّی بن أبی طاِلب أمیُر اْلُمْؤِمنیَن 13 ْعَظُم ِممَّ
َ
یِه أ َة َتَوقِّ ْمرًا َفَقْع ِفیِه َفِإنَّ ِشدَّ

َ
  : ِإَذا ِهْبَت أ

َمِم اْلَباِلَیة.: ا. قاَل اْالماُم علّی بن أبی طاِلب أمیُر اْلُمْؤِمنیَن 14 َرُف ِباْلِهَمِم اْلَعاِلَیِة َال ِبالرِّ   لشَّ
ة.. قاَل اْالماُم علّی بن أبی طاِلب أمیُر اْلُمْؤِمنیَن 15   : اْلَکَرُم َنِتیَجُة ُعُلوِّ اْلِهمَّ
ُجِل . قاَل اْالماُم أبُوَجْعَفر محّمد الباقر16 ْبِغُض ِللرَّ

ُ
ْو أ
َ
ُجَل أ ْبِغُض الرَّ

ُ
ْن َیُکوَن َکْسَالنًا [َکْسَالَن : ِإنِّی َأل

َ
ْمِر ُدْنَیاُه َو َمـْن  أ

َ
] َعْن أ

ْکَسُل.
َ
ْمِر آِخَرِتِه أ

َ
ْمِر ُدْنَیاُه َفُهَو َعْن أ

َ
  َکِسَل َعْن أ
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 خـود موضوع این است؛ کرده، آنها را یادآور شده معرفی را انبیا مشاغل بارها و بارها کریم قرآن
 شـغل بـه تـوان مـی آیـات ایـن جملـه از. است آدمی زندگی در تالش و کار اهمیت بر ییدیأت مهر

 شـغل ،)٢٧، قصـص( موسـی و شـعیب حضرت شبانی شغل 1)،٣٧، هود( نوح حضرت نجاری
مطالبی  انبیاء سایر از مشاغل نیز تاریخی کتب اشاره کرد. در 2)٨٠، انبیاء( داوود حضرت آهنگری

 حضـرت خیـاطی شـغل، ابـراهیم و آدم حضرت کشاورزی شغل به توان می مثال برای آمده است؛
کیـد  مـورد پیوسته تالش و کار اهمیت رهبری معظم مقام سخنان در. کرد اشاره) اولیایی( ادریس تأ
 کـرده و مطرح را موضوع این کارگر روز در ویژه به مختلف، های سال های سخنرانی در ایشان. است

 کـارگران بـا دیـدار در رهبـری بیانـاتاند ( نموده معرفی احترام مورد اسالم در را »تالش و کار اصل«
  ؛ )٠٨/٠٢/١٣٩۵ کارگران، با دیدار و ١٠/٠٢/١٣٩٣ مپنا، صنعتی گروه
 در استقامت و پایداری با قرآن تعبیر در کوشش و تالش :هدف مسیر در استقامت و پایداری. ۵
 رفتـه کار به معنا دو در کریم قرآن در استقامت ،)١۵4، شورا و ١١٢3 هود،( است میسر هدف مسیر
، ١ج، ١۴١۶، اصـفهانی راغب( رود می کار به مستقیم مسیر در حرکت درباره نخست معنای است؛
، ۵ج، ١۴١٠، جـوهری( اسـت روی میانـه نداشـتن از انحـراف و اعتدال آن، دوم معنای). ۶٩٢ص
 تبریـک است (پیـام شده مطرح نیز انقالب رهبر سخنان در پایداری و استقامت مفهوم). ٢٠١٧ص

  .)٠١/٠١/١٣٩۶ و ٠١/٠١/١٣٩۵نوروز  عید مناسبت به رهبری
 مسـیر در مقاومت و پایداری به را نأالش عظیم پیامبر که است استقامت آیه 5،هود سوره ١١٢ آیه
، طباطبـایی( اسـت نشـده نـازل آیـه ایـن از دشـوارتر و شدیدتر ای آیه هیچ. است فراخوانده هدف
 فرزنـدان! مـن زیزانع«: اند فرموده چنین آیه این بیان در رهبری معظم مقام). ۶۶ص، ١١ج، ١٣٨۶
 پیغمبـرش بـه قرآن جای دو در متعال خدای. نکند متوقف را شما حرکت دشمن باشید مواظب! من
رتَ ": فرماید می استَقِم كَام أُمِ تَ "،  "فَ ـرْ امَ أُمِ مْ كَ تَقِ اسْ  ایسـتادگی یعنـی اسـتقامت،. کـن اسـتقامت "؛وَ

 در بیانات» (برویم پیش باید. است کار رمز این نشدن؛ متوقف، کردن دنبال را راه، دادن ادامه، کردن
  .)١٠/١١/١٣٩٠اسالمی  بیداری و جوانان جهانی اجالس در کنندگان شرکت دیدار

  

                                                           
ْعُیِننا َو َوْحِین .1

َ
ُهْم ُمْغَرُقوَن   ا َو ال ُتخاِطْبنیَو اْصَنِع اْلُفْلَک ِبأ ذیَن َظَلُموا ِإنَّ   .ِفی الَّ

ْنُتْم شاِکُروَن  .2
َ
ِسُکْم َفَهْل أ

ْ
ْمناُه َصْنَعَة َلُبوٍس َلُکْم ِلُتْحِصَنُکْم ِمْن َبأ   .َو َعلَّ

ِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَک َوَال َتْطَغْواَفاْسَتِقْم کَ . 3
ُ
  .َما أ

ْهَواَءُهْم . 4
َ
ِبْع أ ِمْرَت َوَال َتتَّ

ُ
 .َواْسَتِقْم َکَما أ

ِمرْ . 5
ُ
ُه ِبما َتعْ تاَب َمَعَک َوال َتْط  َت َوَمْن َفاسَتِقم َکما أ  َملوَن َبصیٌر.َغوا ِإنَّ
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  ها پژوهش با مرتبط ای هسته کدهای. ٢−۴

 3آلـدرفر و )١٩۶١( 2راجـرز)، ١٩۴٣( 1مازلو توسطی ابیکام موضوع هیاول طرح از زمان گذر وجود با
). ٢٠٠٧ 4،وار( کند یمی ط رای رشد حال در ریمس، آنی رو بر قیتحق و پژوهش همچنان)، ١٩٧٢(

 و همکـاران، 5سـاکویتن( تنهـایی بـه زیستن آنگاه، رسد می شناختی روان کامیابی به شخص که زمانی
 کنـد مـی رشد شخص بلکه دهد؛ نمی رخ) ٢٠٠٩ 6،اسکیلز و بنسون( بودن و زیستن قصد به) ١٩٩٨

 تومـاس ؛٢٠٠٩و همکاران،  8هال( گیرد می قرار ترقی به رو مسیری در و) ٢٠٠٨ 7،لی لین و جوزف(
 ایجـاد بـا، اقیاشـت نیا و آفریند می کارها انجامی برای درون اقیاشتی، ابیکام تجربه). ٢٠٠٨ 9،هال و

 کـد دو). ٢٠١٢، و همکـاران 10تزیاسـپر( کند یم فراهم را کارها انجامی برا الزمی انرژی، ختگیبرانگ
  :هستند زیر شرح به پژوهشی متون در شده استخراج کامیابی اصلی ای هسته
 )١٩٩٩، و همکاران 12کسینی (داشتن انرژ احساسی شخص نکهیمعنای ا به 11:سرزندگی. ١

ی، سـرزندگ کـه اسـت معتقـد) ٢٠٠٣( کیبوسـت). ١٩٩٧ 13،وریو اسـت لریم( دارد کار به لیتما و
 دارد شـخص روان سـالمت بـای کـینزد ارتبـاطی سرزندگ. استی انرژ از سرشاری درونی ا تجربه

ی روهـاین و دهند یم شیافزا رای سرزندگ مثبت تجارب). ٢٠٠٢ 15،کاشدان و ٢٠٠۴ 14،نهاتیر(
ی دلبسـتگی، سـرزندگ). ٢٠٠٨، و همکـاران 16مـوروان( کننـد یمـی ابیـباز رای آدمۀ رفت دست از

  )؛٢٠٠٩ 18ی،کارمل و کارک( کند یم جادیا خالقانهی کارها در 17یشغل
 نیا که ای گونه به شود،  یمیی شناسا مهارت و دانشی ریکارگ به و کسب عنوان به 19یادگیری؛. ٢

                                                           
1. Maslow 

2. Rogers 

3. Alderfer 

4. Warr 

5. Saakvitne 

6. Benson & Scales 

7. Joseph & Linley 

8. Hall  

9. Thomas & Hall 

10. Spreitzer  

11. vitality 

12. Nix 

13. Miller & Stiver 

14. Reinhoudt 

15. Kashdan 

16. Muraven 

17. job involvement 

18. Kark and Carmeli 

19. learning 
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) ١٩٨٩( 1فیـر مثـال،ی برا ؛)١٩٩٨، کارور( کند یم جادیا نانیاطم وی توانمند، مهارت و دانش
 اش یاثربخشـ و دانش آن در که ندیب یم رو شیپ دری ریمس، کند یم رشد هرگاه فرد که است معتقد
 انسـانی هـا یتوانمنـد رشـد ازی شـناخت روان تجربـه رای ابیـکام)، ١٩٩٨( کارور است؛ی شیافزا
 کنـد یمـ فـراهم رای نوآور کردنیی اجرا امکانی ریادگ. یبخشد یم اتیح وی انرژ او به که داند یم
 کـه گفت توان یم پژوهشی متون از شده استخراج بعد دو به توجه با ).٢٠٠٩ 2،تزیاسپر وی کارمل(

 انیـبن دو، شـود رو می روبـه آن بـا رشـد ریمس در شخص کهی شناخت روان تجربه دری ابیکام مفهوم
ی سرزندگ که ،یشناخت وی عاطف  انیبن: از اند عبارت ها انیبن نیا دهد؛ یم قرار توجه مورد رای اساس
  ).  ٢٠١١، همکاران و پوراث( است شناختی انیبنۀ ندینمای ریادگی وی عاطف انیبنۀ ندینما

 
   کار در کامیابی عوامل الگوی استخراج. ۵

 دینـی متـونۀ حـوز در محتـوا جامعیـت، پژوهشـی و دینی متون در شده استخراج کدهایبراساس 
. شـد داده نمایش انقالب رهبر کالمی بیانات و روایی، قرآنی شواهد در جامعیت این و شده اثبات

 کـدها ایـن، دینی محتوای در تر جامع صورت به پژوهش کدهای شدن مطرح و همپوشی به توجه با
  .اند شده متصل مرتبط دینی کدهای به چین نقطه خط با، ١ شکل در

  
  پژوهشی متون و دینی متون براساس کار در کامیابی الگوی: ١ شکل

                                                           
1. Ryff 

2. Karmelli & Sprietzer 
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 کـدهای در پژوهشـی کـدهای تـر جـامع و تـر باقدمت، تر پررنگ حضور به توجه با نهایت، در
 کـار در کامیـابی عوامـل اسـالمی الگـوی و شـدند ادغـام اسالمی کدهای در کدها این، اسالمی
  :است زیر صورت به، MAXQDA-11 افزار نرمبراساس 

  

  کار در کامیابی اسالمی الگوی: ٢ شکل

  گیری نتیجه. ۶

 زمان مدت از موضوع این. است آدمی زندگی در مطرح عوامل جمله از، کار در موفقیت و کامیابی
 دینـی بزرگـان کـالم در حاضـر عصـر تـا توجه این دامنه و بوده توجه مورد اسالم دین در دور بسیار

 شـده مطـرح کار در کامیابی و موفقیت عوامل، کریم قرآن از بسیاری آیات در. است یافته انعکاس
، غربـی هـای پـژوهش در امـا، دارد زیـادی قدمت دینی متون در موضوع این پیشینه بررسی. است
براسـاس  کـار در کامیابی بررسی به حاضر پژوهش .شود می بدان توجه که است اندکی زمان مدت
 الگـوی، منبع دو این از شده استخراج ای هسته کدهایبراساس  و کرد اقدام ها پژوهش و دینی متون
  . داد ارائه را کار در کامیابی عوامل
 و معتبـر روایـی منـابع، قرآن شامل دینی ارزشمند متون از برداری فیش براساس این پژوهش در
، آمـوزی علـم، خوب عمل شامل ای هسته کد پنج، متون این کدگذاری و رهبری معظم مقام بیانات
 کـه شـدند اسـتخراج، هدف مسیر در استقامت و پایداری، کوشش و تالش، زمان به گذاری ارزش
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 در که دارند زیرکدهایی ای هسته کدهای این از هرکدام. شد آنان نیز مطرح دینی مستندات و شواهد
  :هستند زیر شرح به دینی متون به توجه با اصلی مقوله پنج این مفهوم. اند شده حفظ الگو

 زیرکد سه شامل ای هسته کد این حالت؛ ترین مناسب و شکل بهترین به کار انجام :خوب عمل
  .است خداوند بندگی و انسان عمل ماهیت، الهی توفیق

 ای هسـته کـد این کار؛ انجام برای نیاز مورد تخصص و مهارت، دانش به دستیابی: آموزی علم
  .است تخصص و مهارت، دیدن آموزش و گرفتن یاد، تمرین و ممارست شامل

 ای هسـته کـد ایـن کارهـا؛ انجـام در زندگی های زمان از استفاده بهترین: زمان به گذاری ارزش
  .است علم با مأتو شتاب و جوانی دوره به توجه زیرکد دو شامل

 پـنج شـامل ای هسـته کد این اهداف؛ به دستیابی راه در خود توان کارگیری به: کوشش و تالش
، تـالش و کـار بـودن واجـب، تـوان حد در کوشش و تالش، مرد و زن برای کوشش و تالش زیرکد

  .است تنبلی از دوری و بلند همت داشتن، کوشش و تالش در شجاعت
 کـد ایـن کار؛ در اهداف به دستیابی راه در تداوم و مقاومت: اهداف راه در استقامت و پایداری

، آن در حرکـت و درسـت مسـیر شناسـایی، هـدف مسـیر در مقاومـت زیرکد چهار شامل ای هسته
  . خستگی است بدون تداوم، کار در روی میانه و اعتدال

 بـا. بـود سـرزندگی و یـادگیری شـامل تجربی های پژوهش در شده استخراج همچنین کدهای
 در آمـوزی علـم اصـلی کد در بیشتر های همؤلف لحاظ با و تر جامع صورت به یادگیریاینکه  به توجه
 آموزی علم کد در کد این نهایی الگوی در، است شده مطرح رهبری معظم مقام بیانات و دینی متون
 کوشـش و تـالش دینـی کـد در تر کامل صورت آن به مفهوم به توجه با نیز سرزندگی کد. شد ادغام
  . شد ادغام کوشش و تالش کد در کد این پژوهش نهایی الگوی در اساس این بر گردید؛ مطرح
 معظـم مقـام بیانـات و روایـات، آیـات محتوای تحلیل نتایج، پژوهش اول پرسش به پاسخ در
 فرعـیمؤلفۀ  هجده و اصلی  همؤلف پنج شامل منابع این از آمده دست به الگوی که داد نشان رهبری
 آمـوزش و گـرفتن یاد، تمرین و ممارست، گزینی هدف( آموزی علم: از عبارتند ها همؤلف این است؛
)، الهـی توفیـق، انسـان عمـل ماهیـت، خـدا بنـدگی( خـوب عمـل)، تخصـص و مهـارت، دیدن
 در مقاومـت( استقامت و پایداری)، علم با مأتو شتاب، جوانی دوره به توجه( زمان به گذاری ارزش
 در حرکـت و درست مسیر شناسایی، کار در روی میانه و اعتدال، خستگی بدون تداوم، هدف مسیر
 بـودن واجـب، توان حد در کوشش و تالش، مرد و زن برای کوشش و تالش( کوشش و تالش)، آن

 ). تنبلی از دوری و بلند همت داشتن، کوشش و تالش در شجاعت، کوشش و تالش
 متفـاوتی نظریـات بـه توان می کار در کامیابی در آن های همؤلفزیر و آموزی علممؤلفۀ  تبیین در
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 بـه بایـد، تخصـص و مهـارتمؤلفۀ زیر مورد در. هستند همؤلف اینۀ ییدکنندأت همگی که داد ارجاع
 از یکـیعنوان  بـه را کـار در یادگیری امکان و مهارت و دانش که کرد اشاره شغل طراحی های نظریه
 ؛)٢٠٠۶، همفـری و مورگسون مثالً ( اند برشمرده شغل متصدی در انگیزش ایجاد عوامل ترین مهم
 هـای نظریـه در کـه شـغلی تنـوع و انگیـزی چـالش، شـغلی پیچیـدگی، بـودن تخصصـی واقع در

 پیامـدهای سـبب باشـند کـه می شـغل در عناصری ینتر مهم از شغل طراحی و شغلی های ویژگی
 نمودهـای، شوند می کار در شیفتگی و کاری اشتیاق، ذهنی بهزیستی، روان سالمت همچون مثبتی
 در کـه گزینـی هـدفمؤلفۀ زیر. هستند کار در کامیابی اسالمی الگوی در مهارت و تخصصمؤلفۀ 
کید  آن بر روایات و آیات مطابقت ) ١٩٩٠( التام و الک گذاری هدفۀ نظری با، است شده زیادیتأ

 در. شـود مـیآنها  به دستیابی برای انگیزه افزایش سبب مشخص اهداف کنند می بیان آن در دارد که
 سـه کـه کـرد اشاره یادگیرنده سازمانۀ نظری به توان می نیز دیدن آموزش و گرفتن یادمؤلفۀ زیر مورد
 همپوشـی تفسـیرها گذاشـتن  اشـتراک به و انتشار، اطالعات آوردن دست به یعنی آن، اصلی یندافر

مؤلفـۀ زیر. دارد کـار در کامیـابی اسـالمی الگـوی در دیـدن آمـوزش و گرفتن یاد مفهوم با فراوانی
 یـک زیـاد انجـام آن براسـاس دارد که مطابقت تیلور علمی مدیریتۀ نظری با نیز تمرین و ممارست

  .دهد انجام را آن بتواند ممکن زمان کمترین در که برسد حدی به فرد مهارت شود می باعث کار
 در معنویـت و هـا ارزش به اعتقاد که اند داده نشان ها بارها پژوهش، خوب عملمؤلفۀ  مورد در
 و ٢٠٠۵، پـولمن و دوچـون برای نمونه( شود کار در موفقیت و عملکرد افزایش سبب تواند می کار

 غربـی هـای پـژوهش که است این، اهمیت دارد همؤلف این درباره که ای نکته). ٢٠١۴، هوا و کمپل
 ضددینی های نهضت و سکوالریسمتأثیر  تحت و  کرده بسنده معنویت نام به کلی عنوان یک به تنها
 کـار در کامیـابی ادراک در) او از اطاعـت و خـدا نقـش( خـوب عمـل نقش کردن تئوریزه به کمتر

  .اند پرداخته
 در و کـرده تبیین و معرفی های پیش سال در اسالم که مفاهیمی، زمان به گذاری ارزشمؤلفۀ  در
 و تکنولـوژی مـدیریت همچـون اند، با عنـاوینی کرده تبیین رهبری معظم مقام گذشته نیز های سال

 مـورد در. شـود مـی دنبـال ها دانشگاه در مجزا دانشگاهی های رشتهعنوان  به تکنولوژی عمر چرخه
 ایجـاد سـبب مختلف علوم از سوی دانشمندان که قوانینی و نظریات بیشتر نیز جوانی دوره به توجه
 در ادعـا ایـن بـر ییـدیأت کـه اند بوده سال ٣٠ زیر عمدتاً  و جوانی سنین در اند؛ شده علم در تحول
  . است کار در کامیابی اسالمی الگوی
 درویژه  بـه کنـد کـه مـی بیان) ١٩٩٩( ادیزس عمر چرخهۀ نظری، استقامت و پایداریمؤلفۀ  در
 و صـبر و گـذار بنیـان تعهـد، کامیـابی و پیـروزی بـرای عنصـر ینتـر ، مهمشغلی هر ایجادۀ مرحل
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 نتـایج. پـروژه آن درسـت اقتصادی−فنی توجیه حتی نه و است هدف به رسیدن برای وی استقامت
 و صبر به حاضر افرادی و  شده تنظیم درستی به که بلندمدتی اهداف که دهد می نیز نشان ها پژوهش
 شـغل در کامیـابی و موفقیـت به بیشتری درصد با، اند شده نتیجه به رسیدن برای طوالنی استقامت
  .اند دست یافته
 انجـام هـدف ایـن بـا انسانی منابع مدیریتۀ رشت در ها تالش تمامی که داشت توجه باید همچنین

 ایـن و کارگیرنـد بـه سـازمان و شـرکت اهداف به رسیدن برای را خود تالش تمامی کارکنان، که شود می
  .عنوان شده است کار در کامیابی اسالمی الگوی در باشد که می کار در کوشش و تالش مفهوم همان
 افـرادی که دادند نشان محتوا تحلیل نتایج این پژوهش، در شده ارائه اسالمی الگوی به توجه با

 در، کـار در عمـل بهتـرین انجـام بـرای تـالش در که نمایند می کار در کامیابی و موفقیت احساس
 در پایـدار و مقاوم درنهایت و تالش و کوشش اهل، زمان ارزش متوجه، تخصص و علم جستجوی

  .باشند اهدافشان مسیر
 هـای ارزش توجـه کـانون همـواره، اسـالم در که داشت توجه باید کامیابی موضوع از بحث در
، آدمـی موفقیـت بـه گـذاری ارزش. اسـت بـوده انسـانی کرامت اصل کالم یک در و انسانی واالی
، دهـد مـی نشـان کـه است انسانی واالی مقام به گویای ارزش، مهم این به یدستیاب برای او تشویق
  .  دارد را ترقی و پیشرفت نقاط بلندترین به یدستیاب ارزش انسان
  

  پیشنهادها. ٧

 ایـن در کّمی پژوهش به کار در کامیابی اسالمی الگوی به توجه با شود، می شنهادیپ پژوهشگران به
 چنـین. کننـد اجرا و طراحی را اسالمی عوامل به توجه با کار در کامیابیۀ پرسشنام و بپردازند مورد

کنـد؛  مـی فراهم را دیدگاه اسالم از کار در کامیابی بر متغیرها سایرتأثیر  بررسی امکان ای پرسشنامه
 کـار در کامیابی اسالمی الگوی سازمانی پیامدهای و نتایج بررسی به که شود می همچنین پیشنهاد

  . بپردازند افراد کاری عملکرد با آن رابطه و
 در کامیابی برمؤثر  اسالمی عوامل بر شود می ها پیشنهاد و شرکت آموزشی سساتؤم و ها سازمان به
 و پایـدار، پرتالش، متعهد های انسان تربیت در، عوامل این کردن نهادینه با و کنند توجه آموزشی سیستم
 اسـالمی الگـوی عوامـل ارتقـای زمینـه در شود می باشند، همچنین پیشنهادمؤثر  آینده زندگی در موفق

 جامعـه به اسالمی های ارزش ارتقای در و بپردازند آموزشی مداخله اعمال و طراحی به، کار در کامیابی
 درمـؤثر  اسالمی به عوامل، انسانی نیروی کاربرد و گزینش مراحل پیشنهاد دیگر اینکه در. کنند خدمت
  . ورزند اهتمام عوامل و ها ارزش این با افراد انتخاب در و کنند توجه کار در کامیابی
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