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Abstract
The purpose of this study was to analyze the event elements of Ashura-driven
organizational culture based on Ashura-driven conduct. The research method used was
exploratory and qualitative thematic analysis method was used to extract the themes
from religious sources related to Ashura and Ashura-driven culture. The statistical
population of this study involved all authoritative books and articles within the Islamic
culture and Ashura-driven conduct, while the statistical sample involved all
authoritative books and articles of the foregoing domains available to the researchers.
In order to extract the themes, first descriptive coding was done which resulted in the
extraction of basic themes. Then, in the interpretive coding stage, the basic themes
were categorized so as to achieve the organizing themes. The last step was to
determine the universal themes that encompassed all of the above-mentioned themes.
All in all, this study identified 28 descriptive themes, 13 organizing themes, and 3
universal themes. The validity of the findings was confirmed using the opinions of five
experts. The findings indicated that the main components of the Ashura-driven
organizational culture could be classified as stance-related, orientation-related, and actrelated. At the end, an analysis of the Ashura-driven organizational culture's event
elements is presented using the Ashura-driven culture.
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(تاریخ دریافت 2931/21/40 :ـ تاریخ پذیرش)2933/40/41 :

چکیده
این پژوهش با هدف تحلیل عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی بر مبنای سیرة عاشـورایی اناـاش شـدو روش تح یـ
اکتشافی بود که به صورت کیفی از روش تحلیل مضمون ،به منظور استخراج مضامین مورد نیاز از منابع دینی مرتبط با عاشورا
و فرهنگ عاشورایی ،استفاده شدو جامعة آماری تح ی همة کتب و م االت معتبر در حوزة فرهنگ اسالمی و سیرة عاشـورایی
و نمونة آماری نیز همة کتب و م االت علمی معتبر در دسترس در حوزة یادشده بودو به منظور دستیابی به مفاهیم مورد نظر در
مرحلة نخست کدگذاری توصیفی صورت گرفت و کدها به عنوان مضامین پایهای شناخته شدندو در مرحلة کدگذاری تفسـیری،
مضامین پایهای طب هبندی شدند که آنها را مضامین سازماندهنده گویندو آخرین مرحله تعیین مضمون فراگیر بـود کـه همـة
مضامین پیشگفته را دربرمیگیردو در نهایت ،این پژوهش به شناسایی  11مضمون توصیفی و  29مضمون سازماندهنـده و 9
مضمون فراگیر (مؤلفههای اصلی) اناامید و با استفاده از نظرخواهی از پنج نفر از خبرگان روایی پژوهش تأیید شدو مؤلفههـای
اصلی عبارتاند از عناصر بینشی فرهنگ سازمانی عاشورایی ،عناصـر گرایشـی فرهنـگ سـازمانی عاشـورایی ،عناصـر کنشـی
فرهنگ سازمانی عاشوراییو در پایان ،تحلیل عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی با بهرهگیـری از فرهنـگ عاشـورایی
تدوین شدو

کلیدواژگان
عناصر بینشی ،عناصر کنشی ،عناصر گرایشی ،فرهنگ سازمان ،فرهنگ عاشوراو

* رایانامة نویسندة مسئولm.aidiQilam.ac.ir :

671

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،91شمارة  ،9بهار 9011

مقدمه
عاشورا یک اتفاق ساده و جنگ معمولی نیست .تاریخ آکنده از جنگهایی است که میلیونهاا
نفر در آن جنگها کشته شده ،خانهها و شهرها ویران شده ،حتی گاه شهری با همۀ سااکنان
سوزانده شدهاند .اما کمتر اتفاق افتاده که حادثهای مثا عاشاورا باه یاک حماساه و فرهناگ
تبدی شود .عاشورا گویی گوهر اصلی باور ماسات .باه گماان عاشاورا از مادار یاک اتفااق
تاریخی فراتر است .انگار معماری این حادثه از نوعی دیگر است (ثامنی .)9831
حرکت تاریخی امام آثار فراوانی در فرهنگ سیاسی شیعه بر جاای گااشات؛ از جملاه
کنار گااشتن بهانۀ نبودن مجوز نگهبانی و محافظات از ارز هاای دینای باه دلیا فقادان
احساس قدرت (هنریلطیفپور  .)9831واقعۀ عاشورا جایگااه ویا های در فرهناگ شایعه
دارد و همین موضوع عاملی شد تا منشأ بسیاری از پیاامهاا شاود و تأکیاد اماماان مع اوم
اسباب توسعۀ فرهنگ عاشورا را میان شیعیان فراه کرد .گفتنی است عاشورا نمادی اسات
از پیام و حماسه و سوگ؛ به گونه ای که سوگ در خدمت حماسه قارار دارد و حماساه در
خدمت پیام و نه هر دو در خدمت سوگ (قادری .)9831
یکی از ابزارهای مه برای ایجاد تمایز و دستیابی به جایگاه رقابتی پرداختن به موضوع
هویت سازمانی و مدیریت فرهنگ سازمانی است .فرهناگ ساازمانی را در متاون مادیریت
مجموعه ای از ادراکات ،هنجارها ،و ارز های مشترک دانسته اند که مورد پایر

اعضاای

سازمان است و در عمق زندگی سازمانی جریان دارد (الوانی  .)9833بدیهی اسات جواما
عموماً دارای اعتقادات ،باورها ،ارز ها ،و الگوهای رفتاری مشترکی هستند که در مجماوع
فرهنگ آن جامعه یا نظام اجتماعی را شک میدهد .همۀ اعمال انسانها ،به منزلۀ مه تارین
عن ر در جوام  ،تحت تأثیر فرهنگی است که آن را آموختاه اناد و باا آن رشاد کارده اناد.
سازمان ها نیز به مثابۀ یک نظام اجتماعی ا بر حسا

اهادا ،،رساالت ،تعهادات ،سااختار

سازمانی ،فناوری ،سیست ا فرهنگهای متفاوت دارند (زارعیمتین .)9811
بدون تردید باورهای دینی و اخالقی و اعتقادی اساالم از عناصار ماؤثر در شاک گیاری
رفتارهای شایسته و در نتیجه بهبود و ارتقای رفتار کارکناان ساازمان و همیناین ابعااد رفتاار
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سازمانی است .زیرا از یک سو موج

هدایت افکار و اندیشههاست و از سوی دیگر مشاوق

رفتار و کردار صحیح در سازمان است .ازاینرو ،شناخت آموزههای دینی در فرهناگ و رفتاار
سازمانی میتواند موضوعی باشد که خأل آن در مطالعات اخیر دیده میشود (کرمی .)9831
بیان مسئله
انسانها برای زندگی مسالمتآمیز در کنار یکدیگر باید به ارز های مشترک پایبند باشاند و
این ارز های مشترک همان عر ،و رو های معمول انجام دادن کارها و نوع تفکار االا
است که به بروز واکن های مشترک منجر میشود .فرهنگ شیوة زندگی و تعام و الگوهاای
رفتاری گروههای جامعه است .اهمیت جایگاه فرهنگ محقق را بر آن داشت کاه نگار هاا،
ارز ها ،و اعتقادات صحیح و سال را در جامعه شناسایی کند (م دقزاده  )1192تاا بادین
وسیله فرهنگ سازمانهااا کاه مجموعاهای از مفروضاات ،اعتقاادات ،ارز هاا ،نگار هاا،
اندیشهها ،هنجارها ،احساسات ،اعمال و رفتارهای مشترک بین کارکنان یاک ساازمان اساتا
نیز بهدرستی شناسایی شوند و تحقق اهدا ،سازمانی میسر شود (م دقزاده  .)1112با توجاه
به اینکه جامعۀ ایران یک جامعۀ اسالمی و شیعی است و عاشورا در عماق باورهاا و زنادگی
شیعه جریان دارد و نهضت کربال در طول چهارده قرن با کوثری زالل و عمیق سایرابکننادة
جانها بوده ،میتوان برای ایجاد فرهنگ سازمانی عاشورایی در نهادهای جامعه تال

کرد تاا

از این طریق فرهنگی صحیح در سازمانهای جامعاه جااری باشاد .درباارة نهضات کاربال و
فرهنگ عاشورا تاکنون بسیار نوشته و تحقیق شده اسات و صااحبان فکار و قلا از زوایاای
مختلف این موضوع را بررسی کردهاند .اما ،با توجه به اینکه ایاران کشاوری اساالمی اسات،
هنوز ،بعد از گاشت چندین دهه از انقالب اسالمی ،اجرای فرهنگ سازمانی اساالمی جادّی
گرفته نشده است یا اگر به ترویج آن اقدام شده کام نبوده و همواره نواق ای داشاته اسات.
بدین منظور جای خالی یک پ وه

اسالمی ،که برگرفته از سایرة اماام حساین(ع) و فرهناگ

عاشورایی باشد ،بسیار احساس میشود .بنابراین ،در این پا وه

عناصار رویادادی فرهناگ

سازمانی عاشورایی بر مبنای سیرة عاشورایی بررسی میشود .سؤال اصلی تحقیاق ایان اسات
که عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی کداماند؟
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پیشینة پژوهش
( )9811در پی تبیین جایگاه عزت و عزتمداری در نهضات تربیتای

بدیعیان و همکاران

عاشورا بودند .آنها در تحقیق خود به شیوة تحلیلی به بررسی عزتماداری در سایرة اماام
حسین(ع) در جریان واقعۀ عاشورا پرداختند و به این نتیجه دست یافتناد کاه سایرة اماام(ع)،
بهوی ه در واقعۀ کربال ،الگویی کام و جام در زمینۀ عزتماداری و تقویات نفا
است و در مکت

باوده

ایشان تعامالت انسانی ،اع از تعامالت فردی و اجتماعی ،بر مبنای عزت

شک گرفته است.
حمیدیزاده ( )9839مجموعۀ آموزههای مدیریت و رهبری نهضات عاشاورا را در ساه
سطح اساسی تبیین کرد؛ در سطح جاب و هدایت نیروها و اصحاب از مدینه تاا کاربال ،در
سطح هدایت و بیداری جامعۀ اسالمی ،در سطح هدایت جامعۀ جهانی .وی با ارائۀ شاواهد
تاریخی جلوه های مادیریت اماام را در زمیناۀ ت امی گیاری ،برناماهریازی ،ساازماندهی،
هماهنگی ،و رهبری بیان کرده است.
رحمتی و همکاران

( )9812در مقالۀ «الگوی رهبری امام حسین(ع) در قیام عاشورا» به

 12مضمون پایه و از میان این مضامین به  99مضمون سازماندهنده دست یافتناد .در پایاان
نیز ،به منظور ارائۀ الگوی رهبری امام حسین(ع) در قیام عاشورا ،یازده مضمون یادشده را در
سه مضمون فراگیر هد ،و اصول و رو ها گنجاندند .میان مضمونهاای ساازماندهناده،
هفت مضمون ظلا ساتیزی ،خادامحوری ،اخاالقماداری ،احکااممحاوری ،عقا گرایای،
تکلیفمحوری ،ب یرتمحوری به اصول رهبری امام حسین(ع) اشاره میکنند.
کوشکی ( )9839به بررسی تطبیقی بعضی از موضوعات مه مدیریت علمی باا بعضای
از وی گیها و صفات امام حسین(ع) پرداخت .وی ،پ

از معرفی فرایند مدیریت ،از هرسی

و النیارد ،به بیان مباحث تطبیقی حوزههای برناماهریازی ،ساازماندهی ،انگیاز  ،کنتارل،
نظریۀ سلسلهمرات

نیازهای مزلو ،آموز

مناب انسانی ،و  ...پرداخت.

محدثی ( )9819در کتاب فرهنگ عاشورا به بررسی همۀ زوایای حادثۀ کربال و شناخت
شخ یتهای فداکار در کربال پرداخت و فرهنگ عاشورایی را در این کتاب شرح داد.
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روش تحقیق
هد ،اصلی هر پ وه
پدیدهای خاا

کشف ،توصیف ،تبیین ،و گساتر

اسات .در هار پا وه  ،پ وهشاگر ،پا

دانا

پیراماون پدیادههاا یاا

از تعیاین و تعریاف مساوله و

فرضیههای آن ،باید تعیین کند که چه افرادی را مورد مطالعه قرار مایدهاد ،چاه روشای را
برای پ وه

انتخاب میکند ،بارای جما آوری اطالعاات از چاه وسایلۀ انادازهگیاریای

استفاده میکند ،و مؤثرترین راه برای تجزیاهوتحلیا دادههاا چیسات .رو هاای تحقیاق،
اگرچه متنوعاند ،در یک طبقهبندی کلی و اصولی بار حسا

ناوع داده باه دو گاروه کلای

رو های کمّی و رو های کیفی تقسای مایشاوند .دادههاای کمّای دارای حاداق یاک
وی گی قاب سنج

با عدد هستند .دادههای کیفی دارای خ وصیاتی از موضوع تحقیقاناد

که به فه زمینۀ مورد نظر کمک میکند (احمدی و افاریان .)131 :9831
در این پ وه  ،پ

از طارح مساوله و پارداختن باه ضارورت و اهمیات موضاوع و

همینین بررسی آرا و دیدگاههای مرتبط با موضوع مورد نظر ،اینک زمان آن اسات کاه باه
یافتن پاسخِ پرس های مطرحشده پرداخته شود .این تحقیق در زمرة تحقیقات کیفی اسات
که در آن با استفاده از رو

کیفی دادهها تحلی شد و به منظور اساتخرا مضاامین ماورد

نیاز از مناب دینی مرتبط با عاشورا و فرهنگ عاشورایی از رو

تحلیا مضامون اساتفاده

شد .به منظور استخرا  ،ابتدا کدگااری توصیفی صورت گرفت و کدها به عناوان مضاامین
پایهای شناخته شدند .سپ  ،در مرحلۀ کدگااری تفسیری ،مضامین پایهای طبقهبندی شدند
که آنها را مضامین سازماندهنده گویند .آخرین مرحله تعیین مضمون فراگیر بود کاه هماۀ
مضامین پی گفته را دربرمیگیارد .در نهایات ،ایان پا وه

 13مضامون توصایفی و 99

مضمون سازماندهنده و  8مضمون فراگیر (مؤلفههاای اصالی) را شناساایی کارد و روایای
پ وه

با استفاده از نظرخواهی از پنج نفر از خبرگان تأییاد شاد .همیناین بارای محاسابۀ

پایایی از ضری
()9

کاپا استفاده شد که با توجه به رابطۀ  9داری :
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پایایی مقولهها :بنا بر رابطۀ  ،9پایایی مقولههای بهدستآمده  1/2اسات کاه باه معناای
تأیید مقولههاست.

پایایی مفاهی  :پایایی مفاهی بهدستآمده  1/22و مورد تأیید است.

يافتههای پژوهش
در مرحلۀ اول ،که تجزیه و توصیف متنا شام  :مکتوب کردن دادهها ،مطالعۀ اولیه ،مطالعۀ
مجدد دادهها ،نوشتن ایدههای اولیها بود ،محقق به شرح زیر عم کرد:
ا در گام اول ،کت
مطالعه کرد و آن بخ

احادیث و کت
از متن کت

فقهی معتبار و تفاسایر مرباوه باه هار حادیث را
فقهی یا تفسیر آنها را که حاوی نکات کلیدی مارتبط

با ارتباطات سازمانی بود در جدولی مرت

کرد.

ا در گام دوم از مرحلۀ اول که شاام پیشانهاد چاارچوبگاااری و تفکیاک ماتن باه
بخ های قاب توضیح با وی گیهای خا
دربارة این چارچوب ،روند پ وه

است محقق ،پا

از اخاا نظار تای پ وهشای

را ادامه داد .ت می تی پ وهشی ادامۀ روند کار طای چناد

جلسه به موازات کدگااری و دستهبندیها بود که کدگااریها در ساه مرحلاه انجاام شاد و در
نهایت با  8مضمون فراگیر و  99مضمون سازماندهنده کار کدگااری به پایان رسید.
ا محقق از طریق تحلی مضمونی به خالصهسازی متون به بخ های کوچکتار اقادام
کرد تا با حا ،قسمتهای ایرمرتبط با بحث اصلی کار با حج کمتری پی
ا نتایج کلی کدگااری در جدولهای  9و  1ارائه شده است.

برود.
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جدول  .1نتایج کدگذاری اولیه و احصای مقولهها

مقولهها

مفاهیم

عبارات مفهومی
(ع)

ا امام حسین بر اساس حدیث «ان اهلل شاء ان یراک
قتیال ان اهلل شاء ان یراهن سبایا».؛ «خدا مشیت کارده
تا تو را کشته و زنان را اسیر ببیند ».عم کارد (ساید
بن طاووس  29ق:

اعتقاد و توک به خدا

.)28 ،9

ا اعتقاد به ارادة الهی

ا امام حسین(ع) میفرماید« :بهیقین ،من مارگ (در راه

ا مشیت الهی

حق) را جز سعادت و زنادگ در کناار ساتمگران را

ا درک حضور خداوند

جز ننگ و خوارى نم بین ( ».عالماه مجلسای 9131

ا شهادتطلبی

ق:

ا اعتقاد به معاد

ا زمانی که انسان به یاد مرگ م افتد سبک ما شاود .زیارا

ا سرنوشت اخروی

.)839 ،11

عاقبت هر ک

مرگ است و هر آنیه سارانجام

چناین

است ا ه ندارد (مکارم شیرازی .)193 :9812

ا امام حسین(ع) در کربال فرمود« :اگار بادنهاا باراى

مرگ آفریده شده ،شهادت در زیر ضربات شمشیر در
راه خدا بهتر است( ».داودی و رست ن اد .)9833
ا امام حسین(ع) در نامه ای به بزرگان ب ره می فرماید:
«انَا ادْعُوک ْ الی کتابِ اللَّه وَ سُنَّۀِ نَبِیه ،فَاانَّ السُّانَّۀَ قَادْ
امیتَتْ وَ انَّ الْبِدْعَۀَ قَدْ احْییاتْ وَ انْ تَسْامَعُوا قَاوْلی وَ
تُطیعُوا امْری اهْدک ْ الی سَابی ِ الرَّشااد( ».محماد بان
جریر طبری:

)122 ،1؛ «من شما را به کتاب خدا و

سنت پیامبر

فرامیخوان  .زیرا سانّت باه تادریج از

میان رفته و بدعت زنده شده اسات .اگار باه ساخن
گو
امر به معرو ،و نهی از

ا امر به یکتاپرستی

منکر

ا نهی از اطاعت طااوت

دهید و از فرمان اطاعت کنید ،شما را به سوی

رستگاری راهنمایی خواه کرد».

ا اماام حساین(ع) در ناماهای باه معاویاه مایفرمایاد:
«فَابْشرْ یا مُعاوِیۀِ بِالْق ا

ِ وَاسْتَیقن بِالْحسابِ وَ اعْلَ ْ

انَّ للَّااه تَعااالی کتابَااً ال یغااادرُ صَااغیرَةً وَ ال کبیارَةً الَّااا
احْ اااها( ».سااید ابوالقاسا خااویی  9811ق:
« .)191ای معاویه ،ق ا

،91

خدا را به یاد داشته باا

و به حسابرسی الهی در روز قیامت یقین کن و بادان
که خداوند متعال کتابی دارد کاه از ثبات های عما
ریز و درشتی فروگااار نمایکناد( ».ساید ابوالقاسا
خویی  9811ق:

.)191 ،91
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ادامه جدول  .1نتایج کدگذاری اولیه و احصای مقولهها

مقولهها

مفاهیم

عبارات مفهومی
(س)

ا حضرت زین

در کاربال مایفرمایاد« :ماا رایات اال

جمیال( ».عالمه مجلسی  9131ق:

.)992 ،12

اا خداونااد در قاارآن کااری مایفرمایااد« :الاااین یبلغااون
رساالت اهلل و یخشونه و ال یخشاون احاداً اال اهلل و کفای
باهلل حسایبا».؛ «کساانی کاه رساالت هاای الهای را اباال
بین

و ژر،اندیشی

ا عل الیقین

میکنند و تنها از خدا مایترساند و از ایار او های گوناه

ا ترس از خداوند

واهمه ندارند و خداوند بارای حسابرسای کاافی اسات».

ا ب یرت

(احزاب.)1 /

(ع)

ااا حضاارت علاای در توصاایف رزمناادگان اسااالم
می فرمایند« :حمَلُوا ب َائرَهُ ْ عَلی اَسْیافهِ ْ».؛ «ب یرتهای
خوی

را بر شمشیرهایشان سوار کردناد ».یعنای اگار در

میدان نبرد تیا مایزدناد از روی ب ایرت باود (عالماه
مجلسی  9131ق:

.)33 ،12

ا امام حسین(ع) در لحظههای آخار عمار در مناجاات

باا خادا

میفرمایاد« :صابر ًا علای قضااءک ال معباود ساواک یاا ایاا
المستغیثین».؛ «بار خدایا من در برابر حک تو شاکیبای  .جاز تاو
صبر و بردباری

ا شکیبایی
ا تحم سختیها

معبودی نیست ای فریادرس دادخواهان( ».عزیزی .)9839

ا امام حسین(ع) هنگام شهادت علیاصغر(ع) فرمودناد« :ای نفا
شکیبایی پیشه کن و آنیه را بر تو وارد میشود به حساب خادا
بگاار .خدایا ،آنیه را در حاال حاضار بار ماا واقا مایشاود
آن را پشاتوانهای بارای روز قیامتماان قارار ده».

میبینای .پا

(عزیزی .)9839
ا امام حسین(ع) در برابر دعوت ماردم کوفاه فرماود« :اماام اماام
نیست؛ مگر آنکه به کتاب خدا عم کند ،عادالت را اجارا کناد،
ا ظل ستیزی
عدالت در رفتار

ا جوانمردی
ا اولویت مناف جمعی
بر مناف فردی

باور به دین حق داشته باشد( ».طبری  9191ق.)828 ،2 :

ا امام حسین(ع) حتی در برابر دشامن ان اا ،و آداب جناگ را
رعایت میکرد (داودی و رست ن اد .)9819
(ع)

ا امام حسین میفرمایاد« :انساان ظاال و قادرتطلا حاق
والیت ندارد( ».الشریفی .)9838
ا تعالی روحی فرد از جزئینگاری و منفعاتطلبای فاردی باه
کلینگری و م لحتطلبی جمعی (الشریفی .)9838
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ادامه جدول  .1نتایج کدگذاری اولیه و احصای مقولهها

مقولهها

عبارات مفهومی

مفاهیم

(ع)

شایستهگزینی

ا درک شایستگیها
ا شناسایی افراد الیق

ا امام حسین خود به سوی برخی از افراد کربال رفت و
آنها را هدفمناد انتخااب کارد؛ همانناد زهیار بان قاین
(مقیمی .)9811
(ع)

ا شهادت امام حسین و یاران وفادار

بر افکار مردم و

بیداری وجدانها و حتی بر خانوادة یزیاد و وابساتگان
تأثیر شگر ،گااشت (مقیمی .)9811

ا فقال النبی( )« :یا فاطمه ان نساء امتی تبکین علی نسااء

تداوم و ماندگاری

ا پایداری عاشورا

اه بیتی و رجاله یبکون علی رجال اه بیتی یجادّدون

ا استمرار تأثیر عاشورا

العزاء جیالً بعد جی فی ک سنه».؛ «ای فاطمه ،زنان امات
من بر اه بیت حسین و مردان امت من بار ماردان کاربال
گریه میکنند .آنها نس به نس در هر سال پرچ عازای
حسین تو را بر پا میکنند( ».عالمه مجلسی :9131

،11

.)111
(ع)

ا چنان که در زیارتنامۀ امام حسین میخوانی « :اشْاهَدُ
انَّک قَدْ اقَمْتَ ال َّلوةَ وَ آتَیتَ الزَّکوةَ وَ امَرْتَ بِالْمَعْرُو ،وَ
نَهَیتَ عَنِ الْمُنْکرِ».؛ «[یا ابا عبداللَّه] شهادت میده که تو
حفظ و بقای ارز های
اسالم

ا حفظ ارز

نماز

ا بیان جایگاه دفاع از
محرومان

نماز را به پا داشتی و زکات را ادا کردی و امر به معارو،
و نهی از منکر کردی( ».م باح المتهجد.)311 :
(ع)

ا امام حسین می فرماید« :شَرُّ خ الِ الْمُلُوک :الْجُبْنُ منَ
الْاعْداء وَ الْقسْوَةُ عَلَای الضُّاعَفاء وَ الْبُخْا ُ عنْادَ الْاعْطااء».
(البحرانی )21؛ بدترین صفات حاکمان ترس از دشمنان،
بی رحمی و قساوت بر محرومان ،و خودداری از بخشا
در موق عطاست.».
(

ا پیامبر اکرم
عبرتآموزی از عاشورا

ا پرچ هدایت

)

(ع)

می فرماید« :همانا حسین چرا هدایت

و کشتی نجات است( ».جعفر بان محماد بان نماا حلای
 9821ق.)1 :
(ع)

ا عزتطلبی
تکری انسانیت

ا شرافت
ا آزادگی

ا امام حسین میفرماید« :سوگند یااد کاردهام در مقابا
دشمن سر فرود نیاورم .من از اه و عیال پدرم حمایات
می کن و در راه آیاین پیاامبر کشاته مایشاوم( ».بهشاتی
.)9832
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ادامه جدول  .1نتایج کدگذاری اولیه و احصای مقولهها

مقولهها

مفاهیم

عبارات مفهومی
(ع)

ا امام حسین در لحظات ساخت عاشاورا فرماود« :ال و
اهللِ ،ال اُعطیک بیدی إعطاءَ الالی ِ و ال افارُّ فارارَ العبیاد».؛
«به خدا سوگند ،هرگز دست ذلات باه شاما نمایدها و
مانند بردگان فرار نمیکان ( ».عبادالرزاق موساوی مقارم:
.)111

(ع)

ا امام حسین در گودال قتلگاه به آل ابی سفیان خطااب
کرد و فرمود« :یا شیعه آلِ أبی سُفیانَ ،إن ل یکان دیان و
کُنتُ ال تخافونَ المعادَ فکونوا أحراراً فی دنیااک ».؛ «ای آل
ابی سفیان ،اگر دین ندارید و از قیامت و عاااب آخارت
نمیترسید ،دستک در دنیا آزادمرد باشید.».
ا امام حسین(ع) با این جمله که «زمان که امّات اساالم
گرفتار زمامدارى مثا یزیاد شاود بایاد فاتحاۀ اساالم را
خواند ».ت ریح کرد که با وجود خلیفهاى همیاون یزیاد
فاتحۀ اسالم خوانده است و دیگر امیادى باه بقااى دیان
نیست (عالمه مجلسی  9131ق:

.)812 ،11

ا یکی از اهدا ،امام حسین(ع) احیای دین خادا و سانت

دینباوری

ا اصالح مفاسد

رسول خادا( ) و از باین باردن بادعتهاا باود .هرچناد

ا احیای دین و سنت

حضرت و یااران باوفایشاان باه شاهادت رسایدند ،ایان
شهادت آت

زیر خاکستر را روشن کرد؛ مانند قیام مختار

(عباسی .)9832

ا قیام امام حسین(ع) نسبت به دین و ارز های دینی یک

حرکت احیاگرانه باود .آن حضارت باا قیاام الهای خاود
بسیاری از ارز های دینی را که مهجور و متروک ماناده
بود احیا کرد (عباسی .)9832
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جدول  .2نتایج کدگذاری ثانویه و احصای ابعاد

مقوله ها

ابعاد

ا اعتقاد و توک به خدا
ا امر به معرو ،و نهی از منکر

عناصر بینشی فرهنگ سازمانی عاشورایی

ا دینباوری
ا تکری انسانیت
ا نگر

سیستمی

ا شایستهگزینی
ا عدالت در رفتار

عناصر گرایشی فرهنگ سازمانی عاشورایی

ا صبر و برباری
ا بین

و ژر،اندیشی

ا تداوم و ماندگاری
ا الگوسازی

عناصر کنشی فرهنگ سازمانی عاشورایی

ا حفظ و بقای ارز های اسالمی
ا عبرتآموزی از عاشورا

تحلیل يافتههای پژوهش


(ع)

اعتقاد و توک به خدا :امام حسین در همۀ لحظات هماواره باه خداوناد و قارب
الهی ایمان عمیق داشت؛ همینان که در کربال فرمود« :اَرجو اَن یکون خیارا ماا اَراد
اهلل بنا قتلنا ام ظفرنا».؛ «امید دارم آنیه خدا برای ما اراده کرده و خواسته خیر است،
چه کشته شوی چه پیروز شوی ( ».اعیان الشیعه:



.)213 ،9

امر به معرو ،و نهی از منکر :در نهضت حسین یک جا از بیعت خواساتن از اماام
حسین(ع) و امتناع امام از بیعت کردن سخن رفته است و جاى دیگار دعاوت ماردم
کوفه و پایرفتن امام .از طر ،دیگر امام به طور کل و بدون توجه به مسولۀ بیعات
و دعوت مردم کوفه از اوضاع زمان و وض حکومت وقت انتقاد ما کناد و شایوع
فساد را متاکر م شود ،تغییر ماهیت اسالم را یادآورى م کند ،حالل شدن حرامهاا
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و حرام شدن حاللها را اعالم م کند ،و آنوقت م فرماید« :وظیفاۀ یاک مسالمان
این است که در مقاب چنین حوادث ساکت نباشد( ».حسینی شاهرودی .)9838


دینباوری :نماز و عبادت امام حسین(ع) به آگااهی مازین اسات .چاون او را باه اایات
تربیت ،یعنی همان عبودیت ،رسانده است .چه بسیار بودند کسانی که نمااز و عبادتشاان
را عادت و ناآگاهی تباه کرده بود و ازاینرو حقیقت نماز را ،کاه هماان احیاای معاار،
الهی است ،به فراموشی سپردند و ترجیح دادند تن خود را با کثرت نماز رنجور ساازند،
اما جس خود را در راه احیای دین الهی آما تیرهای باال نساازند و بمانناد و در ذلات
زندگی را سپری کنند .زیباترین و ماندگارترین نماز در تاریخ نماز خاوفی باود کاه اماام
(ع)

حسین

در ظهر عاشورا برپا کرد .نق شده که ابوثمامه صیداوی در ظهر عاشورا وقات

نماز را به اماام یاادآوری کارد .پا

اماام فرماود« :یااد کاردی نمااز را .خادا تاو را از

نمازگزاران و ذاکران قرار دهد  »...پ

فرماود« :از ایان قاوم بخواهیاد دسات از جناگ

بردارند تا ما نماز گزاری ».


تکری انسانیت :عزّت ،که همواره باا صاالبت و شکساتناپاایری متقاارن اسات،
عبارت است از حالتی که به انسان استواری و محکمی میبخشد تا مغلوب هی چیز
و هی ک

نشود .مکت

امام حسین(ع) بر پایۀ عزت و کرامت انساانی اساتوار شاده

است .عزتمداری در همۀ شوون قیام کربال مشهود است .زیرا اسااس شاک گیاری
این نهضت صیانت و حفاظت از کرامت انسانی است .امام ،پی

از حرکت به سوی

کربال ،در جواب برادر  ،محمد حنفیه ،که از او میخواست برای حفظ جاان

باا

یزید بیعت کند ،فرمود« :انَّهُ ال اعطی من نَفسی أبدا».؛ «و حقیقت این است که هرگز
تن به پستی نده ( ».رضیالدین ابوالقاس علی بن موسی .)9191


نگر

سیستمی :امام حسین(ع) ،آنگاه که با زخ های بای شامار و فارق شاکافته و

پیشانی شکسته و سینۀ دره کوبیده و سوراخشده از تیر سهشعبه بر ریگ های تفتیدة
نینوا افتاده است و در همان حال زبان
دیدن انبوه شهیدان درخونتپیده قلب

از شدت عط

خشک است ،از یک سو با

سوخته ،از سوی دیگر با نظااره بار خانادان
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محاصرهشده ا

سخت در ت وتاب است ،از یک طر ،فریاد دادخواهی خاندان را

می شنود ،از طر ،دیگر صدای شادمانی و شماتت دشمنان را .چون چهره از خااک
برمیدارد و دیده به اینسو و آنسو میگشاید پیکرهای بهخونآاشتهای را مینگارد
که کنار ه چیده شدهاند (عزیزی .)9839


شایستهگزینی :امام حسین(ع) خود بسیاری از یاران را انتخاب کرد و انتخااب یااران
شایسته برای ایشان اهمیت بسیار داشت (مقیمی .)9811



عدالت در رفتار :امام حسین(ع) حتی با دشمن تا دندان مسلح خود نیز به عدالت رفتاار
کرد؛ بدین معنا که او در میدان کارزار همواره آداب و شرایط جناگ را رعایات کارد.
امام حسین(ع) در نامهای به مردم کوفه یکی از اهاداف

را جلاوگیری از ظلا و سات

ظالمان و اجرای عدالت اعالم کرد .عدالت امام در واقعۀ کاربال باعاث شاد برخای از
افراد سپاه دشمن به عمق فضای اخالقی سومین پیشاوای جهاان واقاف شاوند و در
همان لحظات از خود بپرسند با چه کسی در حال جنگ هستند (حبیبی .)9812


صبر و بردباری :امام حسین(ع) میفرماید« :هر جا حقی بر گردن تو الزم میافتد ،اگر
نداشتی ،بر ناخوشی شکیبا با

آن را خو

و در هر چه هوای نفا

تاو دوسات

دارد و تو را بدان می خواند نیاز شاکیبایی باورز» .آن حضارت در روز عاشاورا باه
فرمود« :گواهی میده که شهادت شما امضا شده است .پ  ،از خادا پاروا

یاران

کنید و شکیبا باشید( ».بهشتی .)9811


بین

و ژر،اندیشی :امام صادق(ع) در توصیف صفات حضرت عباس(ع) میفرماید« :خادا

رحمت کند عموی ما ،عباس ،را .او از ب یرت بسیار و ایمان بسیار استوار برخاوردار باود.
همراه اباعبداهلل به جهاد پرداخت و در نهایت ها باه فای
الشیعه:


شاهادت نایا آماد( ».اعیاان

.)181 ،3

تداوم و ماندگاری :از آنجا که خلق حماسۀ عاشورا دارای انگیزة الهی بود و حساین
(ع)

بن علی در یک روز هر چه داشت برای خدا و در راه احیای دین خادا و سانت
رسول خدا فدا کرد رنگ ابدی یافت و هرگز گرد افلت و فراموشی بر این حماسه
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نمی نشیند .چون قیام امام حسین(ع) رنگوباوی دنیاا نداشات تاا فناپاایر باشاد .آن
حضرت در یک بیان نورانی هد ،حرکت

را اینگونه بیان فرمود« :انی لا اخار

اشرا و البطراً و ال مفسداً و ال ظالماً و انما خرجت لطل
(مجلسی:


االصالح فی اماه جادی».

.)812 ،11

الگوسازی :حماسۀ عاشورا ،پا

از ساالهاا ،در زنادگی شایعه تاأثیر بسازا دارد و

مسلمانان بسیاری خ وصیات عاشورا و امام و یاران

را الگو و سارلوحۀ زنادگی

خود قرار میدهند.


حفظ و بقای ارز های اسالمی :حرکت عظی سیدالشهدا(ع) نهتنهاا اسااس دیان را
حفظ کرد ،بلکه باعث قوام و بقای این مکت

حیاتبخ

نیز شد .نهضت حساینی

بین دعوت حق و حمالت باطا تفرقاه و جادایی اناداخت و حاق و باطا را از
(ع)

یکدیگر جدا کرد؛ تا جایی که بقای اسالم به واسطۀ وجود مباارک اماام حساین

است .اگر اسالم و قرآن تا امروز بدون تحریف باقی مانده است به خاطر زنده نگاه
داشتن محرم و صفر است (حکیمی .)9811


عبرتآموزی از عاشورا :امت اسالم و جامعۀ اساالم های وقات نبایاد مااجراى
عاشورا را به منزلۀ یک درس ،یک عبرت ،یاک پارچ هادایت از نظار دور بادارد.
قطعاً اسالم زنده به عاشورا و امام حسین(ع) است؛ همانطور که پیامبر( ) میفرماید:
«حسین منی و انا من الحسین».؛ یعنی حسین از من است و من از حساین  .باا ایان
جمله ،رسول گرامی( ) نی قرن پی
را تداوم راه خوی

از حادثۀ کربال خواسته قیام و نهضت حسینی

معرفی کند و دشمنان سید الشهدا را ،که دست خود را به خون

او آلودند ،دشمنان و قاتالن خود به حساب آورد .زیرا خشا یاا رضاا و جناگ یاا
صلح و یاری یا جفا بر حسین(ع) همسان با خش و رضا و جنگ و صلح و یااری و
جفا بر پیامبر خداست .این دو بزرگوار یک جان در دو بدن و یک فکار و مارام در
دو زماناند( .محدثی  911 :9831ا .)921
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بحث و نتیجه
با بررسی متون و مناب اسالمی و فقهی سعی شد همۀ عناصر رویدادی که میتواناد بار فرهناگ
سااازمانی سااال تااأثیر بگاااارد شناسااایی شااود .در مرحلااۀ اول  88کااد اولیااه شناسااایی و
یادداشتبرداری شد .کدهای اولیه در مرحلۀ بعد به  13کاد ثانویاه تبادی شادند و طای چناد
مرحله بازبینی ،زیر نظر استادان ،به  98مقولاه و در نهایات باه  8بعاد اصالی عناصار رویادادی
فرهنگ سازمانی عاشورایی دست یافتی  .مدل نهایی پا وه

باه صاورت شاک  9قابا ارائاه

است:

پیشنهاد
با در نظر گرفتن مبانی تووریاک و نظاری ،پیشانهادهای کااربردی در جهات باهکاارگیری
فرهنگ سازمانی عاشورایی در سازمانهای اسالمی ارائه میشود:
 .9آنیه در فرهنگ عاشورا از اهمیت بسیار برخوردار بود توجه به این موضوع بود که
افراد برای احقاق عدالت و دین از جاان و ماال خاود مایاه بگاارناد .بناابراین ،در
سازمانهای اسالمی کارکنان و مدیران در مقاب بیعدالتی نبایاد ساکوت کنناد و از
بی از دست دادن مناف خود نباید چش بر بیعدالتیها و ظل ببندند.
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 .1صبر از عناصر مه فرهنگ سازمانی عاشورایی است و در سازمانها نیاز مادیران و
کارکنان ،چنانیه در مقاب یکدیگر بردبار باشند ،مایتوانناد آن ساازمان را جهات
بهرهوری بیشتر و دستیابی به اهدا ،یاری کنند.
 .8آنیه در ابتدای امر یک سازمان را به سوی اسالمی شدن هدایت میکند خاداباوری
و آخرتگرایی است .در سازمانها ،چنانیه بستر این دو مه فراه باشد و مدیران
کارکنان و دیگر اعضای سازمان را طی آموز های سازمانی به این اماور ترایا

و

افراد را با خداباوری و آخرتگرایی آشنا کنند ،بساتر فرهناگ ساازمانی عاشاورایی
فراه میشود.
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طوسی ،محمد بن حسن ( 9198ق) .التبیان فی تفسیر القرآن ،ق  ،دار احیاء الترا

العربی،

.8

طهماسبی ،علی ( .)9833داداههای فرجامین اا پ وهشای در معناشناسای واژة دیان ،تهاران،
یادآوران (وابسته به شرکت بینالمللی پ وه

و نشر یادآوران).

عاملی ،زینالدین بن علی (شاهید ثاانی) ( .)9833الروضة االهیةة ا ةرا ةرلاال الة االة ة ة ا،
ویراستار :حسن قاروبی تبریزی ،ق  ،دارالتفسیر،

.9

اااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( 9191ق) .الروضة االهیةة ا ةرا ةرلاال الة االة ة ة ا
(المحشیا سلطان العلماء) ،ق  ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیۀ ق ،

.9

عزیزی ،عباس ( .)9839فضای و سیرة امام حسین(ع) در کالم بزرگان ،چ  ،19ق  ،صالة.
عظیمی ،محمدجواد ( .)9813روزنامۀ رسالت،

.93

،9811/19/92 ،3181

قادری ،حات (« .)9831مالحظاتی پیرامون تفهی و انتقال پیام عاشورا» ،چکیدة مقااالت کنگارة
امام خمینی و فرهنگ ،تهران.
قرشی ،سید علیاکبر ( .)9833تفسیر احسن الحدیث ،چ  ،8تهران ،بنیاد بعثت،
اااااااااااااااااا (9191ق) .قاموس قرآن ،چ  ،2تهران ،دار الکت

.91

االسالمیه،

.1
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قمی ،عباس ( .)9839منتهی اآلمال ،ق  ،فراروی.
قهرمان ،چنگیز ( .)9811فرهنگشناسی :گفتارهایی در زمینۀ فرهنگ و تمدن ،تهران ،پیام امروز.
کات

واقدی ،محمد بن سعد ( 9191ق 9111 /م) الطبقات الکبری ،بیروت ،دار صار.
(ع)

کوشکی ،نظرعلی (« .)9839درآمدی بر الگوهای مدیریتی امام حسین » ،مطالعات معرفتای در
دانشگاه اسالمی،

 ،92صص  39ا .13

کلین  ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ( 9113ق) .الکافی ،چ  ،1تهران ،دار الکت

اإلسالمیه.

مجلسی ،محمدباقر ( 9183ا  9999ق) .بحار االناوار ،م احح :محمادباقر محماودی ،محقاق:
عبدالزهراء ،بیروت ،لبنان ،دار احیاء الترا

العربی،

 11و .12

مجلسی ،محمدباقر ( .)9113بحار االنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار ،قاهره ،دار احیا.
محدثی ،جواد ( .)9831بر کرانۀ شرح چه حدیث امام خمینی(ره) ،ق  ،هاجر.
اااااااااااااااا ( .)9819فرهنگ عاشورا ،ق  ،معرو.،
محمدی ریشهری ،محمد ( .)9831میزان الحکمه ،مترج  :حمیدرضا شیخی ،چ  ،1قا  ،دار الحادیث،
.8
ااااااااااااااااااااااااا ( .)9831میزان الحکمه ،مترج  :عبدالهادی مساعودی ،قا  ،مؤسساۀ
فرهنگی دار الحدیث.

مشبکی ،اصغر ( .)9898مدیریت رفتار سازمانی :تحلی کاربردی ،ارز

از رفتار انساانی ،چ ،1

تهران ،ترمه.
م باح یزدی ،محمدتقی ( .)9831آذرخشی دیگر از آسمان کربال ،ق  ،مؤسسۀ امام خمینی.
اااااااااااااااااااااااا (« .)9833عدالت و پیشرفت در دولات دینای» ،حکومات اساالمی ،س ،91
( 1پیاپی  ،)21صص  2ا 91
م باح یزدی ،محمدتقی (« .)9819نگاه دوبااره باه قارب الهای ،ویا ة تعلای و تربیات ارز هاا»،
معرفت ،د ،19

 ،931صص  3ا .91

م طفوی ،حسن ( .)9821التحقیق فی کلمات القرآن الکری  ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
مطهری ،مرتضی ( .)9831امدادهای ایبی در زندگی بشر ،چ  ،18تهران ،صدرا.
مظفری ،آیت (« .)9831مبانی ب یرت» ،حکومت اسالمی ،س ،92

 ،9صص  39ا .11

.1
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 دفتار انتشاارات،  قا،2  چ، ترجماۀ تفسایر المیازان.)9831(  سید محمدباقر،موسوی همدانی
.9

، اسالم جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ ق

 مهندسای،» مهندسای فرهنگای: «علاوم اجتمااعی.)9831(  هوشنگ؛ محمدحسین آاااز،نایبی
.13  ا82  صص،11  و19

،فرهنگی

)(ع

. دفتر انتشارات اسالمی،  ق، سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربال.)9831(  محمدصادق،نجمی
 مرکاز، تهاران،8  چ،)9(  اصاول مادیریت اساالمی و الگوهاای آن.)9833(  ولیاهلل،نقیپورفر
.مدیریت دولتی

آموز

 «برنامهریزی برای عدالت باا تأکیاد بار.)9831(  محمدرضا؛ زینت واعظ مهدوی،واعظمهدوی
.111  ا919  صص،11  ا18

، اقت اد و جامعه،»عدالت در سالمت

)(ع

 دانشاگاه، سااری، و انگیازههاای آن، اهادا،  قیام امام حسین.)9812(  بابک،هادیانحیدری
.مازندران
 مرکاز اساناد انقاالب، تهاران، فرهنگ سیاسی شیعه و انقالب اساالمی.)9831(  یداهلل،هنریلطیفپور
.اسالمی
،93  س، معرفات،») «آرمان عدالت و دولت دینی (نظریۀ فارابی.)9833(  حیاتاهلل،یوسفی
.992  ا18  صص،911
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