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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 act-

related. 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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تحلیل عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی بر مبنای 

 عاشورایی ةسیر
 3سمانه صیادی ،2زینب طوالبی ،*1محمد ایدی

 . استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران1

 . دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران2
 ریت بازرگانی، دانشگاه ایالم، ایالم، ایرانارشد، گروه مدی . کارشناس3

 (41/40/2933ـ تاریخ پذیرش:  40/21/2931)تاریخ دریافت: 

 چکیده

عاشـورایی اناـاش شـدو روش تح یـ       ةاین پژوهش با هدف تحلیل عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی بر مبنای سیر
نظور استخراج مضامین مورد نیاز از منابع دینی مرتبط با عاشورا به م ،که به صورت کیفی از روش تحلیل مضمون بوداکتشافی 

عاشـورایی   ةفرهنگ اسالمی و سیر ةکتب و م االت معتبر در حوز همةآماری تح ی   ةاستفاده شدو جامع ،و فرهنگ عاشورایی
در  ابی به مفاهیم مورد نظردستیمنظور بودو به  یادشده ةکتب و م االت علمی معتبر در دسترس در حوز همةآماری نیز  ةو نمون
کدگذاری تفسـیری،   ةای شناخته شدندو در مرحل کدها به عنوان مضامین پایه و نخست کدگذاری توصیفی صورت گرفت ةمرحل

 همـة کـه   بـود دهنده گویندو آخرین مرحله تعیین مضمون فراگیر  ها را مضامین سازمان که آن ندبندی شد ای طب ه مضامین پایه
 9 دهنـده و  مضمون سازمان 29مضمون توصیفی و  11این پژوهش به شناسایی  ،نهایت گیردو در ه را دربرمیگفت مضامین پیش

هـای   و مؤلفهشدیید أو با استفاده از نظرخواهی از پنج نفر از خبرگان روایی پژوهش ت اناامیدهای اصلی(  مضمون فراگیر )مؤلفه
کنشـی   فرهنـگ سـازمانی عاشـورایی، عناصـر    گرایشـی  ورایی، عناصـر  فرهنگ سازمانی عاش بینشیند از عناصر ا اصلی عبارت

گیـری از فرهنـگ عاشـورایی     تحلیل عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی با بهره ،فرهنگ سازمانی عاشوراییو در پایان
 تدوین شدو

 کلیدواژگان

 وفرهنگ عاشورا ،، فرهنگ سازمانگرایشیعناصر  عناصر کنشی،، بینشیعناصر 

                                                                                                                                        
 m.aidiQilam.ac.ir :مسئول ةنویسندة رایانام *

 مديريت فرهنگ سازماني

 9011 ، بهار9 ، شمارة91دورة 

 (پژوهشي) 971-011 صفحات
 

Print ISSN: 2423-6942 

Online ISSN: 2423-6934 

http://jomc.ut.ac.ir 

 

 

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


671  ،9011 بهار، 9، شمارة 91دورة مديريت فرهنگ سازماني 

 مهمقد

هاا   است که میلیون یهای عاشورا یک اتفاق ساده و جنگ معمولی نیست. تاریخ آکنده از جنگ

حتی گاه شهری با همۀ سااکنان    ، ها و شهرها ویران شده خانه ،ها کشته شده نفر در آن جنگ

ای مثا  عاشاورا باه یاک حماساه و فرهناگ        اند. اما کمتر اتفاق افتاده که حادثه شده سوزانده

گماان  عاشاورا از مادار یاک اتفااق      ود. عاشورا گویی گوهر اصلی باور ماسات. باه   تبدی  ش

 (.9831)ثامنی  تاریخی فراتر است. انگار معماری این حادثه از نوعی دیگر است

 جملاه از  ؛فراوانی در فرهنگ سیاسی شیعه بر جاای گااشات   آثارحرکت تاریخی امام 

 فقادان هاای دینای باه دلیا       فظات از ارز  نبودن مجوز نگهبانی و محابهانۀ کنار گااشتن 

ای در فرهناگ شایعه    عاشورا جایگااه ویا ه   ۀ(. واقع9831پور  لطیف )هنریاحساس قدرت 

هاا شاود و تأکیاد اماماان مع اوم       بسیاری از پیاام  أدارد و همین موضوع عاملی شد تا منش

نمادی اسات  است عاشورا  گفتنی. کردفراه   فرهنگ عاشورا را میان شیعیان ۀاسباب توسع

ای که سوگ در خدمت حماسه قارار دارد و حماساه در    به گونه ؛حماسه و سوگ و از پیام

 (.9831 )قادری خدمت پیام و نه هر دو در خدمت سوگ

 موضوع به پرداختن رقابتی جایگاه به دستیابی و تمایز ایجاد برای مه  ابزارهای یکی از

 مادیریت  متاون  در را ساازمانی  رهناگ ف. است سازمانی فرهنگ مدیریت و سازمانی هویت

 اعضاای  پایر  مورد که اند دانسته مشترک های ارز  و هنجارها، ادراکات، از ای مجموعه

 جواما   اسات  بدیهی(. 9833 الوانی)دارد  جریان سازمانی زندگی عمق در و است سازمان

 مجماوع  در که هستند مشترکی رفتاری الگوهای و ها، ارز  باورها، اعتقادات، دارای عموماً

 تارین  مه  منزلۀ به ها، انسان اعمال همۀ. دهد می شک  را اجتماعی نظام یا جامعه آن فرهنگ

. اناد  کارده  رشاد  آن باا  و اناد  آموختاه  را آن که است فرهنگی تأثیر تحت جوام ، در عن ر

 سااختار  تعهادات،  رساالت،  اهادا،،  حسا   بر ا اجتماعی نظام یک مثابۀ به نیز ها سازمان

 (.9811متین  زارعی)دارند  متفاوت های فرهنگ ا سیست  فناوری، نی،سازما

گیاری   ثر در شاک  ؤاخالقی و اعتقادی اساالم از عناصار ما    و بدون تردید باورهای دینی

رفتار کارکناان ساازمان و همیناین ابعااد رفتاار       یرفتارهای شایسته و در نتیجه بهبود و ارتقا
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و از سوی دیگر مشاوق   ستها یت افکار و اندیشهسازمانی است. زیرا از یک سو موج  هدا

های دینی در فرهناگ و رفتاار    شناخت آموزه ،رو رفتار و کردار صحیح در سازمان است. ازاین

 (.9831)کرمی  شود آن در مطالعات اخیر دیده می تواند موضوعی باشد که خأل سازمانی می

 بیان مسئله

و  های مشترک پایبند باشاند  دیگر باید به ارز  کآمیز در کنار ی ها برای زندگی مسالمت انسان

کارها و نوع تفکار االا     دادن های معمول انجام های مشترک همان عر، و رو  این ارز 

تعام  و الگوهاای   و زندگی ةفرهنگ شیو .شود های مشترک منجر می است که به بروز واکن 

 ،هاا  کاه نگار    داشتر آن محقق را ب اهمیت جایگاه فرهنگ .های جامعه است رفتاری گروه

( تاا بادین   1192زاده  )م دق دکنو اعتقادات صحیح و سال  را در جامعه شناسایی  ،ها ارز 

هاا،   هاا، نگار    ای از مفروضاات، اعتقاادات، ارز    کاه مجموعاه   ا هاا  وسیله فرهنگ سازمان

 ا تها، هنجارها، احساسات، اعمال و رفتارهای مشترک بین کارکنان یاک ساازمان اسا    اندیشه

(. با توجاه  1112زاده  )م دقشود سازمانی میسر  و تحقق اهدا، درستی شناسایی شوند بهنیز 

اسالمی و شیعی است و عاشورا در عماق باورهاا و زنادگی     ۀیک جامع ایران ۀبه اینکه جامع

 ةکنناد  و نهضت کربال در طول چهارده قرن با کوثری زالل و عمیق سایراب  ردشیعه جریان دا

تاا   تال  کردایجاد فرهنگ سازمانی عاشورایی در نهادهای جامعه  برایتوان  ، میها بوده جان

نهضات کاربال و    ةهای جامعاه جااری باشاد. درباار     از این طریق فرهنگی صحیح در سازمان

نوشته و تحقیق شده اسات و صااحبان فکار و قلا  از زوایاای       فرهنگ عاشورا تاکنون بسیار

کشاوری اساالمی اسات،     ایاران با توجه به اینکه  ،اما ند.ا کردهرا بررسی  موضوعمختلف این 

ی ّ بعد از گاشت چندین دهه از انقالب اسالمی، اجرای فرهنگ سازمانی اساالمی جاد   ،هنوز

گرفته نشده است یا اگر به ترویج آن اقدام شده کام  نبوده و همواره نواق ای داشاته اسات.    

و فرهناگ   )ع(اماام حساین   ةته از سایر که برگرف ،یک پ وه  اسالمی جای خالیبدین منظور 

در این پا وه  عناصار رویادادی فرهناگ      ،بنابراین .شود بسیار احساس می ،عاشورایی باشد

ال اصلی تحقیاق ایان اسات    ؤ. سشود بررسی میعاشورایی  ةمبنای سیر سازمانی عاشورایی بر

 ند؟ا که عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی کدام
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 پژوهش ةپیشین

مداری در نهضات تربیتای    ( در پی تبیین جایگاه عزت و عزت9811)  ان و همکارانبدیعی

اماام   ةماداری در سایر   تحلیلی به بررسی عزت ةبه شیوتحقیق خود  ها در آن. بودندعاشورا 

 ،)ع(اماام  ةکاه سایر   ناد دست یافت یجهو به این نت ندعاشورا پرداخت ۀدر جریان واقع )ع(حسین

باوده  ماداری و تقویات نفا      عزت ۀالگویی کام  و جام  در زمین کربال، ۀوی ه در واقع هب

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

 .گرفته استشک  

در ساه   را های مدیریت و رهبری نهضات عاشاورا   آموزه ۀ( مجموع9839) زاده حمیدی

اصحاب از مدینه تاا کاربال، در    هدایت نیروها ودر سطح جاب و  کرد؛سطح اساسی تبیین 

شاواهد   ۀبا ارائ ویجهانی.  ۀدر سطح هدایت جامع ،اسالمی ۀسطح هدایت و بیداری جامع

ریازی، ساازماندهی،    برناماه  گیاری،  ت امی   ۀدر زمینا را های مادیریت اماام    تاریخی جلوه

 و رهبری بیان کرده است. ،هماهنگی

به  «در قیام عاشورا )ع(الگوی رهبری امام حسین» قالۀم( در 9812)  رحمتی و همکاران

در پایاان   دهنده دست یافتناد.  مضمون سازمان 99به  مضمون پایه و از میان این مضامین 12

 دررا یازده مضمون یادشده  ،در قیام عاشورا )ع(الگوی رهبری امام حسین ۀبه منظور ارائ ،نیز

دهناده،   هاای ساازمان   . میان مضموناندندگنجها  اصول و رو  و سه مضمون فراگیر هد،

گرایای،   محاوری، عقا    ماداری، احکاام   ساتیزی، خادامحوری، اخاالق    مضمون ظلا   هفت

 .کنند میاشاره  )ع(محوری به اصول رهبری امام حسین ب یرت ،محوری تکلیف

( به بررسی تطبیقی بعضی از موضوعات مه  مدیریت علمی باا بعضای   9839) کوشکی

از هرسی  ،پ  از معرفی فرایند مدیریت وی،پرداخت.  )ع(ات امام حسینها و صف از وی گی

ریازی، ساازماندهی، انگیاز ، کنتارل،      های برناماه  به بیان مباحث تطبیقی حوزه ،و النیارد

 .پرداخت...  و ،مرات  نیازهای مزلو، آموز  مناب  انسانی سلسله ۀنظری

کربال و شناخت  ۀزوایای حادث همۀبه بررسی  فرهنگ عاشورا( در کتاب 9819) محدثی

 .دادهای فداکار در کربال پرداخت و فرهنگ عاشورایی را در این کتاب شرح  شخ یت
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 روش تحقیق

هاا یاا    و گساتر  دانا  پیراماون پدیاده     ،هد، اصلی هر پ وه  کشف، توصیف، تبیین

پا  از تعیاین و تعریاف مساوله و      ،. در هار پا وه ، پ وهشاگر   اسات خاا    ای پدیده

دهاد، چاه روشای را     باید تعیین کند که چه افرادی را مورد مطالعه قرار مای  ،ای آنه فرضیه

 ای گیاری  انادازه  ۀآوری اطالعاات از چاه وسایل    بارای جما    ،کند برای پ وه  انتخاب می

 ،هاای تحقیاق   هاا چیسات. رو    وتحلیا  داده  ثرترین راه برای تجزیاه ؤو م ،کند استفاده می

ندی کلی و اصولی بار حسا  ناوع داده باه دو گاروه کلای       ب در یک طبقه ،ندا اگرچه متنوع

ی دارای حاداق  یاک   هاای کمّا   داده شاوند.  های کیفی تقسای  مای   ی و رو های کمّ رو 

ناد  ا های کیفی دارای خ وصیاتی از موضوع تحقیق داده وی گی قاب  سنج  با عدد هستند.

 (.131: 9831 کند )احمدی و افاریان نظر کمک می مورد ۀکه به فه  زمین

پ  از طارح مساوله و پارداختن باه ضارورت و اهمیات موضاوع و         ،در این پ وه 

 باه مورد نظر، اینک زمان آن اسات کاه    موضوعمرتبط با  های دیدگاههمینین بررسی آرا و 

تحقیقات کیفی اسات   ة. این تحقیق در زمرپرداخته شودشده  های مطرح پرس  یافتن پاسخِ

شد و به منظور اساتخرا  مضاامین ماورد    تحلی  ها  فی دادهکه در آن با استفاده از رو  کی

نیاز از مناب  دینی مرتبط با عاشورا و فرهنگ عاشورایی از رو  تحلیا  مضامون اساتفاده    

کدها به عناوان مضاامین    وابتدا کدگااری توصیفی صورت گرفت  ،شد. به منظور استخرا 

 ندبندی شد ای طبقه مضامین پایه کدگااری تفسیری، ۀدر مرحل ،ای شناخته شدند. سپ  پایه

 هماۀ کاه   بوددهنده گویند. آخرین مرحله تعیین مضمون فراگیر  ها را مضامین سازمان که آن

 99مضامون توصایفی و    13ایان پا وه     ،نهایات  گیارد. در  گفته را دربرمی مضامین پی 

وایای  رد و کار شناساایی   راهاای اصالی(    مضمون فراگیر )مؤلفه 8 دهنده و مضمون سازمان

 ۀهمیناین بارای محاساب   شاد.  ییاد  أبا استفاده از نظرخواهی از پنج نفر از خبرگان ت پ وه 

 داری : 9رابطۀ توجه به  پایایی از ضری  کاپا استفاده شد که با

(9) 
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ی اسات کاه باه معناا     2/1 آمده دست ههای ب ، پایایی مقوله9رابطۀ بر  ها: بنا  پایایی مقوله

 .ستها مقوله تأیید

 

 است.یید أو مورد ت 22/1مده  آ دست هپایایی مفاهی : پایایی مفاهی  ب

 

 های پژوهش يافته

 ۀمطالع ،اولیه ۀها، مطالع شام : مکتوب کردن داده ا که تجزیه و توصیف متن ،اول ۀدر مرحل

 :کردبود، محقق به شرح زیر عم   ا های اولیه نوشتن ایده ،ها مجدد داده

فقهی معتبار و تفاسایر مرباوه باه هار حادیث را       کت  دیث و کت  احادر گام اول،  ا

ها را که حاوی نکات کلیدی مارتبط   و آن بخ  از متن کت  فقهی یا تفسیر آن کردمطالعه 

 .کردمرت  با ارتباطات سازمانی بود در جدولی 

گاااری و تفکیاک ماتن باه      که شاام  پیشانهاد چاارچوب   اول  ۀدر گام دوم از مرحل ا

پا  از اخاا نظار تای  پ وهشای       ،محقق های خا  است وضیح با وی گیهای قاب  ت بخ 

روند کار طای چناد    ۀادام روند پ وه  را ادامه داد. ت می  تی  پ وهشی ،این چارچوب ةدربار

شاد و در   انجاام ها در ساه مرحلاه    ها بود که کدگااری بندی جلسه به موازات کدگااری و دسته

 دهنده کار کدگااری به پایان رسید. سازمان مضمون 99و  مضمون فراگیر 8نهایت با 

تار اقادام    های کوچک سازی متون به بخ  محقق از طریق تحلی  مضمونی به خالصه ا

 پی  برود.های ایرمرتبط با بحث اصلی کار با حج  کمتری  تا با حا، قسمت کرد

 ارائه شده است. 1و  9های  نتایج کلی کدگااری در جدول ا
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 ها  مقوله یاری اولیه و احصانتایج کدگذ .1 جدول

 ها مقوله مفاهیم عبارات مفهومی
ان اهلل شاء ان یراک »اساس حدیث  بر )ع(امام حسینا 

خدا مشیت کارده  » ؛.«قتیال ان اهلل شاء ان یراهن سبایا
 ساید )عم  کارد   .«تا تو را کشته و زنان را اسیر ببیند

 .(28، 9  : ق 29طاووس   بن
 راه در)  مارگ   من یقین، به»: ایدفرم می (ع)حسین ا امام
 را ساتمگران  کناار  در زنادگ   و سعادت جز را( حق
 9131)عالماه مجلسای    « بین . نم  خوارى و ننگ جز
 .(839، 11  : ق
 زیارا  شاود.  ما   سبک افتد م   مرگ یاد به انسان زمانی کها 

 چناین  سارانجام   هر آنیه و است مرگ ک  هر عاقبت
 .(193: 9812رازی مکارم شیندارد ) ا ه است
 باراى  هاا  بادن  اگار »: فرمود کربال در (ع)حسین اماما 

 در شمشیر ضربات زیر در شهادت شده، آفریده  مرگ
 (.9833 ن اد رست  داودی و)« است. بهتر خدا راه

 الهی ةاعتقاد به ارادا 
 ا مشیت الهی

 ا درک حضور خداوند
 طلبی ا شهادت

 معاد به اعتقادا 
 یاخرو سرنوشتا 

 اعتقاد و توک  به خدا

فرماید:  ب ره می بزرگان به ای نامه در )ع(حسین ا امام
 قَادْ  السُّانَّۀَ  فَاانَّ  نَبِیه ، سُنَّۀِ وَ اللَّه  کتابِ الی ادْعُوک ْ انَا»

وَ  قَاوْلی  تَسْامَعُوا  وَ انْ احْییاتْ  قَدْ الْبِدْعَۀَ انَّ وَ امیتَتْ
محماد بان   ) «الرَّشااد .  سَابی ِ  لیا اهْد ک ْ امْری تُطیعُوا

 و خدا کتاب به را شما من»(؛ 122 ،1  : جریر طبری
 از تادریج  باه  سانّت  خوان . زیرا میفرا پیامبر  سنت
 ساخن   باه  اگار . اسات  شده زنده بدعت و رفته میان
 سوی به را شما کنید، اطاعت فرمان  از و دهید گو 

 «.کرد خواه  راهنمایی رستگاری
فرمایاد:   ای باه معاویاه مای    در ناماه  ع()حساین  اماام ا 
 وَ اعْلَ ْ بِالْح سابِ وَاسْتَیق ن بِالْق  ا ِ مُعاوِیۀِ یا فَابْش رْ»
 الَّااا کبیاارَةً وَ ال صَااغیرَةً یغاااد رُ ال کتابَاااً تَعااالی ل لَّااه  انَّ

، 91   :ق 9811سااید ابوالقاساا  خااویی ) «احْ اااها.
 باا   اشتهد یاد به را خدا ق ا  معاویه، ای»(. 191
 بادان  و کن یقین قیامت روز در الهی حسابرسی به و
 عما   های   ثبات  از کاه  دارد کتابی متعال خداوند که
ساید ابوالقاسا    « )کناد.  نمای  فروگااار  درشتی و ریز

 .(191، 91   :ق 9811خویی 

 ا امر به یکتاپرستی
 ا نهی از اطاعت طااوت

امر به معرو، و نهی از 
 منکر
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 ها  مقوله یاری اولیه و احصانتایج کدگذ .1 جدولادامه 

 ها مقوله مفاهیم عبارات مفهومی
ماا رایات اال   »فرمایاد:   در کاربال مای   )س(ا حضرت زین 

 (.992، 12  : ق 9131 سیلعالمه مج)« جمیال.
الاااین یبلغااون »فرمایااد:  اا خداونااد در قاارآن کااری  مای  

اال اهلل و کفای   ال یخشاون احاداً   یخشونه و رساالت اهلل و
هاای الهای را اباال      کساانی کاه رساالت   » ؛.«باهلل حسایبا 

گوناه   از ایار او های    ترساند و  کنند و تنها از خدا مای  می
 «واهمه ندارند و خداوند بارای حسابرسای کاافی اسات.    

 .(1/ احزاب)
در توصاایف رزمناادگان اسااالم    )ع(ااا حضاارت علاای  

های  ب یرت»؛ .«حمَلُوا ب َائ رَهُ ْ عَلی اَسْیاف هِ ْ»فرمایند:  می
یعنای اگار در   « خوی  را بر شمشیرهایشان سوار کردناد. 

)عالماه   روی ب ایرت باود  زدناد از   میدان نبرد تیا  مای  
 (.33، 12  : ق 9131مجلسی 

 الیقین ا عل 

 ا ترس از خداوند
 ا ب یرت

 اندیشی بین  و ژر،

های آخار عمار در مناجاات  باا خادا       در لحظه )ع(امام حسینا 
صابراً علای قضااءک ال معباود ساواک یاا ایاا         »فرمایاد:   می

جاز تاو    .ر حک  تو شاکیبای  بار خدایا من در براب» ؛.«المستغیثین
 (.9839)عزیزی « ای فریادرس دادخواهان.  معبودی نیست

ای نفا    »فرمودناد:   )ع(اصغر هنگام شهادت علی )ع(ا امام حسین
شود به حساب خادا   شکیبایی پیشه کن و آنیه را بر تو وارد می

شاود   آنیه را در حاال حاضار بار ماا واقا  مای       ،بگاار. خدایا
« ای بارای روز قیامتماان قارار ده.    پشاتوانه  پا  آن را  .بینای  می

 (.9839)عزیزی 

 ا شکیبایی

 ها سختی تحم ا 
 صبر و بردباری

اماام اماام   »در برابر دعوت ماردم کوفاه فرماود:     )ع(ا امام حسین
مگر آنکه به کتاب خدا عم  کند، عادالت را اجارا کناد،     ؛نیست

 .(828، 2   :ق 9191 طبری) .«باور به دین حق داشته باشد
حتی در برابر دشامن ان اا، و آداب جناگ را     )ع(ا امام حسین
 (.9819 ن اد رست  و )داودی دکر رعایت می

طلا  حاق    انساان ظاال  و قادرت   »فرمایاد:   می )ع(ا امام حسین
 (.9838)الشریفی .« والیت ندارد

طلبای فاردی باه     منفعات  نگاری و  یئا تعالی روحی فرد از جز
 .(9838)الشریفی  ی جمعیطلب نگری و م لحت کلی

 ستیزی ا ظل 
 ا جوانمردی

لویت مناف  جمعی وا ا
 فردیمناف  بر 

 در رفتارعدالت 
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 ها  مقوله یاری اولیه و احصانتایج کدگذ .1 جدولادامه 

 ها مقوله مفاهیم عبارات مفهومی
برخی از افراد کربال رفت و خود به سوی  )ع(ا امام حسین

 همانناد زهیار بان قاین     ؛ها را هدفمناد انتخااب کارد    آن
 .(9811)مقیمی 

 ها ا درک شایستگی

 افراد الیق ا شناسایی
 گزینی شایسته

و یاران وفادار  بر افکار مردم و  )ع(ا شهادت امام حسین
یزیاد و وابساتگان     ةها و حتی بر خانواد بیداری وجدان

 (.9811)مقیمی  اشتگاثیر شگر، أت

یا فاطمه ان نساء امتی تبکین علی نسااء  : »( )ا فقال النبی
یتی یجادّدون  اه  بیتی و رجاله  یبکون علی رجال اه  ب

زنان امات   ،ای فاطمه»؛ «.العزاء جیالً بعد جی  فی ک  سنه
من بار ماردان کاربال    بیت حسین و مردان امت  من بر اه 
ها نس  به نس  در هر سال پرچ  عازای   آن .کنند گریه می

، 11  : 9131عالمه مجلسی ) .«کنند میحسین تو را بر پا 
111). 

 ا پایداری عاشورا
 ثیر عاشوراأتا استمرار 

 تداوم و ماندگاری

 اشْاهَدُ »خوانی :  می )ع(امام حسین نامۀ زیارت در ا چنان که
 وَ بِالْمَعْرُو،  امَرْتَ وَ الزَّکوةَ وَ آتَیتَ ال َّلوةَ اقَمْتَ قَدْ انَّک
 تو که ده  می شهادت[ عبداللَّه ابا یا]»؛ «الْمُنْکرِ. عَنِ نَهَیتَ
 معارو،  به امر و کردی ادا را زکات و ا داشتیپ به را نماز
 (.311 المتهجد: )م باح« کردی. منکر از نهی و

 م نَ الْجُبْنُ: الْمُلُوک خ  الِ شَرُّ»فرماید:  می )ع(ا امام حسین
« الْاعْطااء .  ع نْادَ  وَ الْبُخْا ُ  الضُّاعَفاء   عَلَای  وَ الْقسْوَةُ الْاعْداء 

 دشمنان، از ترس اکمانح صفات بدترین  (؛21البحرانی )
 بخشا   از خودداری و محرومان، بر قساوت و رحمی بی
 «..عطاست موق  در

 ا حفظ ارز  نماز
ا بیان جایگاه دفاع از 

 محرومان

های  حفظ و بقای ارز 
 اسالم

 هدایت چرا  )ع(حسین همانا»فرماید:  می ) (اکرم پیامبرا 
حلای   نماا  بان  محماد  بان  جعفر)« است. نجات کشتی و

 .(1: ق 9821
 آموزی از عاشورا عبرت پرچ  هدایتا 

ام در مقابا    کارده  سوگند یااد »فرماید:  می )ع(ا امام حسین
من از اه  و عیال پدرم حمایات   .دشمن سر فرود نیاورم

)بهشاتی  .« شاوم  کن  و در راه آیاین پیاامبر کشاته مای     می
9832.) 

 طلبی عزتا 
 ا شرافت
 ا آزادگی

 تکری  انسانیت
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 ها  مقوله یاری اولیه و احصانتایج کدگذ .1 جدولادامه 

 ها مقوله مفاهیم عبارات مفهومی
  وال» در لحظات ساخت عاشاورا فرماود:    )ع(ا امام حسین

 ؛.«اهللِ، ال اُعطیک  بیدی إعطاءَ الالی ِ و ال اف ارُّ فارارَ العبیاد    
دها  و   به خدا سوگند، هرگز دست ذلات باه شاما نمای    »

: مقارم  موساوی  عبادالرزاق ) .«کان   مانند بردگان فرار نمی
111.) 

در گودال قتلگاه به آل ابی سفیان خطااب   )ع(ا امام حسین
فیانَ، إن ل  یکان دیان و   یا شیعه آلِ أبی سُ»و فرمود:  کرد

ای آل  »؛ .«کُنتُ  ال تخافونَ المعادَ فکونوا أحراراً فی دنیااک  
ابی سفیان، اگر دین ندارید و از قیامت و عاااب آخارت   

 «.ک  در دنیا آزادمرد باشید. ترسید، دست نمی

  

زمان  که امّات اساالم    » با این جمله که )ع(ا امام حسین
اساالم را   ۀگرفتار زمامدارى مثا  یزیاد شاود بایاد فاتحا     

اى همیاون یزیاد    ت ریح کرد که با وجود خلیفه .«خواند
اسالم خوانده است و دیگر امیادى باه بقااى دیان      ۀفاتح
 (.812، 11  : ق 9131)عالمه مجلسی  نیست

احیای دین خادا و سانت    )ع(ا یکی از اهدا، امام حسین
هاا باود. هرچناد     و از باین باردن بادعت    ) (ول خادا رس

ایشاان باه شاهادت رسایدند، ایان      فحضرت و یااران باو 
مانند قیام مختار  ؛دکرشهادت آت  زیر خاکستر را روشن 

 (.9832)عباسی 
های دینی یک  نسبت به دین و ارز  )ع(ا قیام امام حسین

باا قیاام الهای خاود      . آن حضارت حرکت احیاگرانه باود 
که مهجور و متروک ماناده   را های دینی ز ارز بسیاری ا

 (.9832 )عباسی بود احیا کرد

 ا اصالح مفاسد
 سنت ا احیای دین و

 باوری دین
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 ابعاد ینتایج کدگذاری ثانویه و احصا .2 جدول

 ابعاد مقوله ها

 اعتقاد و توک  به خداا 

 امر به معرو، و نهی از منکرا 

 باوری ا دین

 انسانیتا تکری  

 فرهنگ سازمانی عاشورایی بینشی عناصر

 ا نگر  سیستمی

 گزینی ا شایسته

 عدالت در رفتارا 

 ا صبر و برباری

 اندیشی ا بین  و ژر،

 فرهنگ سازمانی عاشوراییگرایشی عناصر 

 ا تداوم و ماندگاری

 ا الگوسازی

 های اسالمی ا حفظ و بقای ارز 

 آموزی از عاشورا ا عبرت

 فرهنگ سازمانی عاشورایی نشیک عناصر

 های پژوهش تحلیل يافته

 در همۀ لحظات هماواره باه خداوناد و قارب      )ع(اعتقاد و توک  به خدا: امام حسین

 اَراد ماا  خیارا  یکون اَن اَرجو»الهی ایمان عمیق داشت؛ همینان که در کربال فرمود: 

 است، خیر خواسته کرده و رادها ما برای خدا آنیه دارم امید» ؛«ظفرنا. ام قتلنا بنا اهلل

 (.213 ،9   :الشیعه اعیان.« )شوی  پیروز چه شوی  کشته چه

 اماام  از خواساتن  بیعت از جا یک حسین  نهضت امر به معرو، و نهی از منکر: در 

 ماردم  دعاوت  دیگار  جاى و رفته است سخن کردن بیعت از امام امتناع و (ع)حسین

 بیعات  مسولۀ به توجه بدون و کل  طور به امام دیگر طر، از امام. پایرفتن و کوفه

 شایوع  و کناد  ما   انتقاد وقت حکومت وض  و زمان اوضاع از کوفه مردم دعوت و

 هاا  حرام شدن حالل کند، م  یادآورى را اسالم ماهیت تغییر شود، م  متاکر را فساد
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 انمسالم  یاک  وظیفاۀ : »فرماید م  وقت آن و کند، م  اعالم را ها حالل شدن حرام و

 (.9838)حسینی شاهرودی  .«نباشد ساکت حوادث  چنین مقاب  در که است این

 اایات  باه  را او اسات. چاون   مازین  آگااهی  به )ع(حسین امام عبادت و باوری: نماز دین 

 عبادتشاان  و نمااز  که بودند کسانی بسیار چه .است رسانده عبودیت، همان یعنی تربیت،

 معاار،  احیاای  هماان  کاه  نماز را، حقیقت رو زاینا و بود کرده تباه ناآگاهی و عادت را

 ساازند،  رنجور نماز کثرت با را خود تن دادند ترجیح و سپردند به فراموشی است، الهی

 در ذلات  و بمانناد  و باال نساازند   تیرهای آما  الهی دین احیای راه در را خود جس  اما

 اماام  کاه  باود  خاوفی  نماز تاریخ در نماز ماندگارترین و زیباترین کنند. سپری را زندگی

 وقات  عاشورا ظهر در صیداوی ابوثمامه که شده نق  کرد. برپا عاشورا ظهر در )ع(حسین

 از را تاو  خادا  را. یااد کاردی نمااز   »فرماود:   اماام  پا   کارد.  یاادآوری  اماام  به را نماز

 جناگ  از دسات  بخواهیاد  قاوم  ایان  از» فرماود:  پ  ...« دهد قرار ذاکران و نمازگزاران

 «نماز گزاری . ما تا دبردارن

 ،اسات،  متقاارن  ناپاایری  شکسات  و صاالبت  باا  همواره که تکری  انسانیت: عزّت 

چیز  بخشد تا مغلوب هی  از حالتی که به انسان استواری و محکمی می است عبارت

 شاده  اساتوار  انساانی  کرامت و عزت پایۀ بر (ع)امام حسین ک  نشود. مکت  و هی 

 گیاری  شاک   اسااس  زیرا است. مشهود کربال قیام ونشو همۀ در مداری است. عزت

 سوی به حرکت از پی  است. امام، انسانی کرامت از حفاظت و نهضت صیانت این

 باا  جاان   حفظ برای خواست می او از که محمد حنفیه، برادر ، در جواب کربال،

که هرگز  و حقیقت این است»؛ «ا نَّهُ ال اعطی م ن نَفسی أبدا.»کند، فرمود:  بیعت یزید

 (.9191الدین ابوالقاس  علی بن موسی  )رضی« تن به پستی نده .

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

 تفتیدة های ریگ بر شعبه سه تیر از شده سوراخ و کوبیده دره  سینۀ و شکسته پیشانی

 با یک سو از است، خشک عط  دتش از زبان  در همان حال و است افتاده نینوا

 خانادان  بار  نظااره  با سوی دیگر از قلب  سوخته، تپیده درخون شهیدان انبوه دیدن
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 را خاندان دادخواهی فریاد یک طر، است، از وتاب ت  در سخت ا  شده محاصره

 خااک  از چهره چون را. دشمنان شماتت و شادمانی صدای دیگر طر، از شنود، می

 نگارد  می را ای آاشته خون به پیکرهای گشاید می سو آن و سو این به دیده و دارد برمی

 (.9839 عزیزی)اند  شده چیده ه  کنار که

 خود بسیاری از یاران را انتخاب کرد و انتخااب یااران    )ع(گزینی: امام حسین شایسته

 (.9811شایسته برای ایشان اهمیت بسیار داشت )مقیمی 

 رفتاار  عدالت به نیز خود مسلح دندان تا دشمن با یحت (ع)حسین عدالت در رفتار: امام 

 کارد.  رعایات  را جناگ  شرایط و آداب همواره کارزار میدان در او که معنا بدین کرد؛

 سات   و ظلا   از جلاوگیری  را اهاداف   از یکی کوفه مردم به ای نامه در )ع(حسین امام

 از برخای  شاد  اعاث ب کاربال  واقعۀ در امام عدالت. اعالم کرد عدالت اجرای و ظالمان

 در و شاوند  واقاف  جهاان  پیشاوای  سومین اخالقی فضای  عمق به دشمن سپاه افراد

 .(9812هستند )حبیبی  جنگ حال در کسی چه با بپرسند خود از لحظات همان

 اگر افتد، می الزم تو گردن بر حقی جا هر: »فرماید می (ع)حسین صبر و بردباری: امام 

 دوسات  تاو  نفا   هوای چه هر در و با  شکیبا ناخوشی بر نداشتی، خو  را آن

 باه  عاشاورا  روز در حضارت  . آن«باورز  شاکیبایی  نیاز  خواند می بدان را تو و دارد

 پاروا  خادا  از پ ،. است شده امضا شما شهادت  که ده  می گواهی»: فرمود یاران 

 (.9811)بهشتی « باشید. شکیبا و کنید

 ،خادا : »فرماید می (ع)عباس حضرت صفات فتوصی در )ع(صادق اندیشی: امام بین  و ژر 

. باود  برخاوردار  استوار بسیار ایمان و بسیار ب یرت از او را. عباس، ما، عموی کند رحمت

 اعیاان ) «آماد.  نایا   شاهادت  فای   باه  ها   نهایت در و پرداخت جهاد به اباعبداهلل همراه

 (.181 ،3   :الشیعه

 حساین  و بود الهی انگیزة دارای راعاشو حماسۀ خلق که آنجا تداوم و ماندگاری: از 

 سانت  و خادا  دین احیای راه در و خدا برای داشت چه هر روز یک در (ع)علی بن

بر این حماسه  فراموشی و افلت گرد هرگز و یافت ابدی رنگ کرد فدا خدا رسول
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آن . باشاد  فناپاایر  تاا  نداشات  دنیاا  وباوی  رنگ (ع)حسین امام قیام چون نشیند. نمی

 اخار   لا   انی» فرمود: بیان گونه این را حرکت  هد، نورانی یانب یک در حضرت

« جادی.  اماه  فی االصالح لطل  خرجت انما و ظالماً ال و مفسداً ال و البطراً و اشرا

 (.812، 11:   مجلسی)

   هاا، در زنادگی شایعه تاأثیر بسازا دارد و       الگوسازی: حماسۀ عاشورا، پا  از ساال

و امام و یاران  را الگو و سارلوحۀ زنادگی   مسلمانان بسیاری خ وصیات عاشورا 

 دهند. خود قرار می

 را دیان  اسااس  تنهاا  نه (ع)سیدالشهدا عظی  اسالمی: حرکتهای  ارز  بقای و حفظ 

 حساینی  نهضت .شد نیز بخ  مکت  حیات این بقای و قوام باعث بلکه کرد، حفظ

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

 (ع)حساین  اماام  مباارک  وجود واسطۀ به اسالم بقای که جایی تا جدا کرد؛ دیگر یک

 نگاه  زنده خاطر به است مانده باقی بدون تحریف امروز تا و قرآن اسالم اگر. است

 .(9811است )حکیمی  صفر و محرم داشتن

 مااجراى  نبایاد  وقات  های   اساالم   جامعۀ و اسالم  عاشورا: امت از آموزی عبرت 

. بادارد  دور نظار  از هادایت  پارچ   یاک  عبرت، یک منزلۀ یک درس، به را شوراعا

فرماید:  می ) (پیامبرطور که  است؛ همان )ع(اسالم زنده به عاشورا و امام حسین قطعاً

باا ایان   . حساین   از من و است من از حسین؛ یعنی .«حسین منی و انا من الحسین»

 حسینی نهضت و قیام خواسته کربال ۀحادث از پی  قرن نی  ( )گرامی رسول ،جمله

 خون به را خود دست که ،را هداشال سید دشمنان و معرفی کند خوی  راه تداوم را

 یاا  جناگ  و رضاا  یاا  خشا   زیرا  .آورد حساب به خود قاتالن و دشمنان  آلودند، او

 و یااری  و صلح و جنگ و رضا و خش  با همسان (ع)حسین بر جفا یا یاری و صلح

 در مارام  و فکار  یک و بدن دو در جان یک بزرگوار دو این .خداست امبرپی بر جفا

 .(921ا  911: 9831محدثی ) .ندا زمان دو
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 بحث و نتیجه

تواناد بار فرهناگ     که می رویدادی عناصر همۀبررسی متون و مناب  اسالمی و فقهی سعی شد  با

یااه شناسااایی و  کااد اول 88اول  ۀثیر بگاااارد شناسااایی شااود. در مرحلاا أسااازمانی سااال  تاا 

و طای چناد    کاد ثانویاه تبادی  شادند     13بعد به مرحلۀ کدهای اولیه در  .برداری شد یادداشت

رویادادی   بعاد اصالی عناصار    8مقولاه و در نهایات باه     98، به استادانزیر نظر  ،مرحله بازبینی

 قابا  ارائاه   9شاک   صاورت  فرهنگ سازمانی عاشورایی دست یافتی . مدل نهایی پا وه  باه   

 است:

 

 پیشنهاد

کاارگیری   ی در جهات باه  کااربرد  هایبا در نظر گرفتن مبانی تووریاک و نظاری، پیشانهاد   

 د:شو های اسالمی ارائه می فرهنگ سازمانی عاشورایی در سازمان

بود که  موضوعآنیه در فرهنگ عاشورا از اهمیت بسیار برخوردار بود توجه به این  .9

در  ،بناابراین  .افراد برای احقاق عدالت و دین از جاان و ماال خاود مایاه بگاارناد     

عدالتی نبایاد ساکوت کنناد و از     ران در مقاب  بیهای اسالمی کارکنان و مدی سازمان

 .ببندندظل   و ها عدالتی چش  بر بی نباید بی  از دست دادن مناف  خود
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ها نیاز مادیران و    صبر از عناصر مه  فرهنگ سازمانی عاشورایی است و در سازمان .1

توانناد آن ساازمان را جهات     مای  ،بار باشندددیگر بر چنانیه در مقاب  یک ،کارکنان

 .کنندوری بیشتر و دستیابی به اهدا، یاری  بهره

خاداباوری   کند آنیه در ابتدای امر یک سازمان را به سوی اسالمی شدن هدایت می .8

فراه  باشد و مدیران  مه چنانیه بستر این دو  ،ها در سازمان .گرایی است و آخرت

 وترایا   های سازمانی به این اماور   کارکنان و دیگر اعضای سازمان را طی آموز 

بساتر فرهناگ ساازمانی عاشاورایی      ،گرایی آشنا کنند افراد را با خداباوری و آخرت

 شود. فراه  می
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 منابع
 .دار صاربیروت،  .الکام  فی التاریخ .(9831) محمدابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن 

محمادباقر   تحقیاق: الشایخ  . الْاشارا،   انسااب ق(. 9813ابن جابر )البالذری(، احمد بن یحیی )

 .دار التعار، للمطبوعات ،المحمودی، بیروت

 .دار صار ،لبنان بیروت، ،االصابه فی تمیز ال حابه(. م 9112 ق/   9192) ابن حجر عسقالنی

 العزیاز  عباد  السایّد  :المحقاق الساالم،   علیه و مقتله الحسین االمام ترجمهق(.  9191) سعد ابن

 .السالم إلحیاء الترا مؤسسۀ آل البیت علیه   ،ق ، الطباطبائی

 الکتاب االسالمیه. دار تهران، ،إقبال االعمال (.9823) علی بن موسی بن جعفر ابن طاووس،

تحقیاق: عبادالمنع    ، الطاوال  الخباار م(.  9121) الدینوری، ابو حایفه احمد بن داوود هابن قتیب

 الطبعۀ الولی. ،عامر، قاهره

 .91  دار صادر،  بیروت،  ،8چ  ، العرب لسان ق(. 9191) ابن منظور، محمد بن مکرم

 قدس آستان اسالمی های پ وه  مشهد، بنیاد، البالاه  شرح نهج.  ( 9832/ ق 282) میث ابن 

 .9،   رضوی

 .مکتبه الحیدریه، نجف، 1 چ ،المقات  الطالبین (.ق 9832) حسینعلی بن اصفهانی، ابوالفر  

 .دار الحدیث ،ق  ،) (لمکاتی  الرسوق(.  9191میانجی، علی )احمدی 

، 9،   صاادق  ۀاندیشا  ،«البالااه  نهاج ولیت از منظار  وآزادی و مس» (.  9831)احمدی، ظهیر 

 .39ا  23 صص

 .طرح نو تهران،، لطفی محمدحسن مترج : ،اخالق نیکوماخوس (.9833) ارسطو

 .یانق ، پارسا ،1چ  )گفتار بهاءالدینی(، سلوک معنوی (.9833) (ندهاسدی، اکبر )گردآور

 .الکتاب عربی دار ، بیروت،الغدیر (.ق 9191) عبدالحسینامینی، 

 آگاه. تهران، ،ها و مفهوم فرهنگ تعریف .(9813) آشوری، داریو 

دین  ۀشناختی به رابط عل  تجربی دینی: نگاهی معرفت ۀنظری .(9819پرست، خسرو ) باقری نوع

 پردازی. های نظریه ت حمایت از کرسیوهی ۀدبیرخان ،تهران، با علوم انسانی

 ، ق ، بوستان کتاب ق .کربال جاودانگی عوام  و فلسفه (.9811بهشتی، ابوالفض  )

، رفتار سازمانی )مبانی و کاربردها( ،شناسی سازمانی روان .(9839زنگ شن ) ؛الوسن، رابرت بی
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 ساواالن. ،زاده، تهران رمضان حسن :مترج 

: ، مترجماان دین فلسفۀ بر درآمدی: دینی اعتقاد و  عق(. 9811پترسون، مایک ؛ ویلیام هاسکر )

 نراقی، تهران، طرح نو. محمدمهدی احمد بن  سلطانی، ابراهی 

 دیدار. ،تهران ،امور استخدامی ةمدیریت مناب  انسانی و ادار(. 9838) پرهیزکار، کمال

 .98ا  9، صص 31   ،11س  ،اسالمی معار،، «قیام عاشورا(. »9831ثامنی، عبدالحمید )

 امام خمینی. ة، تهران، پ وهشکدعدالت ۀنظری .(9831) جمشیدی، محمدحسین

العل   دار بیروت، ،هو صحاح العربی هتا  اللغ ا ال حاح ق(. 9191) جوهری، اسماعی  بن حماد

 .1  ، للمالیین

 .الکتاب عربی داربیروت، ، المستدرک علی ال حیحین ق(. 838) الحاک  نیشابوری

 ، خبرگزاری جمهوری اسالمی.«)ع(خواهی امام حسین عدالت(. »9812حبیبی، علی )

 .2،   ما دلی ، ق ، قیام جاودانه(. 9811حکیمی، محمدرضا )

، 12   ،حکومات اساالمی   ،«)ع(های مدیریت در حرکت امام حسین جلوه»(. 9839) زاده، بهرام حمیدی

 .821 ا 888 صص

های عاشاورا از دیادگاه مقاام     ها و درس تمروری بر عبر(. 9811) حسینی علی ای، سید خامنه

 .)س(فرهنگی بیت االحزان حضرت زهرا ا مؤسسۀ قرآنی ،معظ  رهبری

 29صص ، 91  ، 2د ، دینی ۀاندیش، «و اخالق فضیلت ،ارسطو، هیوم» (.9831) خزاعی، زهرا

 .31ا 

زیر نظر ، پیامدهاها، رویدادها،  ها، انگیزه ریشه ،عاشورا .(9833ن اد ) داودی، سعید؛ مهدی رست 

 .)ع( انتشارات امام علی بن ابی طال  ،ق  ،مکارم شیرازی

 .11ا  2ص ، ص9   ،1 ، سمعرفت اخالقی، «گرایی در اخالق  فضیلت» (.9831) دبیری، احمد

 مشهور.مؤسسۀ انتشاراتی تهران، ، فرهنگ سخنان امام حسین .(9833) محمد دشتی،

مطالعاات  ، «رهبری معنوی با رویکرد اساالمی » .(9811) محمد نجفی ؛ذاکری، آذر؛ رضا هویدا
 .921ا  983ص ، ص1  ، 1 س، اسالمی در تعلی  و تربیت

، یان و سید محماد اعرابای  یعلی پارسا مترج : ،مبانی رفتار سازمانی(. 9819) رابینز، استیفن پی

 های فرهنگی. دفتر پ وه  ،تهران ،82چ 
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 ، بیروت، دار القل .مفردات ألفاظ القرآن ق(. 9191) راا  اصفهانی، حسین بن محمد

 جوانان موفق. ،، ق های عاشورا: سبک زندگی عاشورایی زیبایی .(9811) رحمتی شهرضا، محمد

 .دفتر نشر فرهنگی اسالمی ،تهران، )ع(زندگانی امام حسین .(9818) سید هاش ، رسولی محالتی

علاوم   ة، دانشاکد «مدار خدمت مدیریت» .(9833) محمدعلی برزنونی ؛طل ، محمدرضا رضوان

 .911ا  913ص ، ص21،   91 انسانی، س

شناساای فرهنگاای و  شناساای تااألیفی در انسااان فرهنااگ ۀزمیناا. (9811) االمیناای، محمااود روح

 .عطار ،شناسی مردم

و کارکردهاای معنویات    ،ها گرایی در قرآن )مبانی، مؤلفه معنویت» .(9833مدجواد )حرودگر، م

 .81ا  92ص ، ص91،   1 ، سیعلوم اسالم، «قرآنی(

 ،بیناات  ،«در پرتو آیات قرآنای  )ع(مدیریت عزتمند امام حسین»تا(.  )بی زروندی رحمانی، نفیسه

 .911 ا 913 ، صص1   ،92 س

 دانشگاه پیام نور. ،تهران ،3، چ مدیریت اسالمی(. 9811) سرمدی، محمدرضا

 صاص ، 911   ،93د ، معرفات  ،«عدالت و وظایف دولت دینی» (9831) سرور اخالقی، االم

 .23ا  12

بارزو فرهای بوزنجاانی و     ، متارج : مدیریت فرهنگ سازمانی و رهباری  .(9838شاین، ادگار )

 .سیمای جوان ،الدین ناوری نجفی، تهران شم 

 .81،   چاپخ  ،تهران ،؟اسالم چیست :مجموعه آثار .(9823) شریعتی، علی

 دار االسوه للطباعه و النشر. ،، ق المور الخیریهمنظمه االوقا، و ا(. 9838) شریفی، محمود

 ةانتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوز، ، ق 1چ ، فقه سیاسی اسالم (.9833) شکوری، ابوالفض 

 .ق  ۀعلمی

 .هادی اندیشۀ تهران، ،الخ ال  (.9832) بن علی ابن بابویه شیخ صدوق، محمد

 .1،   ق ، دارالمفید، عل  العباداإلرشاد فی معرفۀ حجج اهلل  (.ق 9191) شیخ مفید

اإلرشاد فای معرفاه حجاج اهلل علای     (. ق 9198) مفید ابن النعمان بغدادی ابوعبداهللشیخ مفید، 

 .1  ، شیخ ةکنگر ،، ق العباد

 ، ق ، حوزه و دانشگاه.عق  در اخالق (.9838) علی شید، حسین شیدان
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 .9،   ل  الکتابعابیروت،  المحیط فی اللغۀ، ق(. 9191) صاح  بن عباد

 ۀنام، «و اخالق مکم  ،اخالق مبتنی بر فضیلت، اخالق مبتنی بر عم » (.9831) صادقی، مرضیه

 .12ا  92 ص، ص13،   مفید

محمادباقر موساوی    متارج :  ،المیزان فی تفسایر القارآن  (. 9831) محمدحسین ی، سیدیطباطبا

 .1 دفتر انتشارات اسالمی،  ق ، همدانی، 

 النشار االساالمی الجماعاه    قا ، مؤسساه   ،تفسیر المیازان  (.9831) ااااااااااااااااااااااااااا

 .1و  1،   المدرسین

 .1تهران، ناصرخسرو،    ،مجم  البیان فی تفسیر القرآن (.9831) طبرسی، فض  بن حسن

،  دار المعرفه بیروت، ، جام  البیان فی تفسیر القرآن ق(. 9191) طبری، ابوجعفر محمد بن جریر

   2. 

 ۀاندیشا ، «گرایای در مادیریت اساالمی    مروری بر جایگاه آخارت » (.9832) طوبایی، محمدتقی
 .11ا  93 ص، ص18،   صادق

 .8،   العربی الترا  احیاء ق ، دار ، التبیان فی تفسیر القرآن (.ق 9198) طوسی، محمد بن حسن

 تهاران،  ،اژة دیان اا پ وهشای در معناشناسای و     فرجامین یها داداه .(9833)علی ، طهماسبی

 .(یادآوران نشر و پ وه  المللی بین شرکت به وابسته)یادآوران 

 ،الروضة االهیةة ا ةرا ةرلاال الة االة  ة ة اااااا (.9833) الدین بن علی )شاهید ثاانی(   عاملی، زین

 .9تبریزی، ق ، دارالتفسیر،     قاروبی ویراستار: حسن

 لروضة االهیةة ا ةرا ةرلاال الة االة  ة ة ااااااا ق(. 9191) اااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .9،   ق  ۀعلمی ةمرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزق ،  ،سلطان العلماء(ا  )المحشی

 .صالة ،ق  ،19چ  ،در کالم بزرگان )ع(امام حسین ةفضای  و سیر (.9839)عزیزی، عباس 

 .93   ،92/19/9811 ،3181،   رسالت ۀروزنام .(9813) عظیمی، محمدجواد

 ةمقااالت کنگار   ةچکید ،«مالحظاتی پیرامون تفهی  و انتقال پیام عاشورا. »(9831) قادری، حات 

 ، تهران.امام خمینی و فرهنگ

 .91   ، ، بنیاد بعثتتهران  ،8، چ الحدیث  تفسیر احسن (.9833) اکبر علی قرشی، سید

 .1  ، هلکت  االسالمیا دار، تهران، 2، چ قاموس قرآن ق(.9191) اااااااااااااااااا
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 .، ق ، فرارویمنتهی اآلمال (.9839) قمی، عباس

 پیام امروز. ،تهران ،فرهنگ و تمدن ۀشناسی: گفتارهایی در زمین فرهنگ. (9811) قهرمان، چنگیز

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

مطالعات معرفتای در   ،«)ع(ر الگوهای مدیریتی امام حسیندرآمدی ب»(. 9839) کوشکی، نظرعلی

 .13 ا 39صص  ،92   ،دانشگاه اسالمی

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

 :محقاق  محمادباقر محماودی،   :م احح  االناوار،  بحار (.ق 9999ا   9183) مجلسی، محمدباقر

 .12و  11  ، العربی الترا  احیاء دار ،لبنان یروت،عبدالزهراء، ب

 احیا. دار ،، قاهرهاالنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار بحار .(9113) مجلسی، محمدباقر

 ، ق ، هاجر.ه( )رشرح چه  حدیث امام خمینی ۀکران بر (.9831) محدثی، جواد

 معرو،. ،، ق فرهنگ عاشورا. (9819) اااااااااااااااا

، الحادیث  دار، قا   ،1چ  : حمیدرضا شیخی،مترج  ،میزان الحکمه (.9831) شهری، محمد محمدی ری

  8. 

 مؤسساۀ ، قا ،  عبدالهادی مساعودی  مترج : ،میزان الحکمه(. 9831) ااااااااااااااااااااااااا

 .الحدیث دار فرهنگی

، 1چ  ،یرفتار انساان  مدیریت رفتار سازمانی: تحلی  کاربردی، ارز  از .(9898مشبکی، اصغر )
 .ترمه ،تهران

 امام خمینی. ۀمؤسس ،ق ، آذرخشی دیگر از آسمان کربال .(9831) ، محمدتقییزدی م باح

 ،91س  ،حکومات اساالمی  ، «عدالت و پیشرفت در دولات دینای  » (.9833) اااااااااااااااااااااااا

 91ا  2 ، صص(21 پیاپی) 1  

 ،«هاا  ارز  تربیات  و تعلای   ، ویا ة وبااره باه قارب الهای    نگاه د» (.9819) ، محمدتقییزدی م باح

 .91ا  3، صص 931،   19د ، معرفت

 . 1    ،بنگاه ترجمه و نشر کتابتهران، ، التحقیق فی کلمات القرآن الکری  (.9821) م طفوی، حسن

 ا.صدر ،تهران ،18، چ امدادهای ایبی در زندگی بشر(. 9831) مطهری، مرتضی

 .11ا  39صص ، 9 ،  92 س ،حکومت اسالمی، «مبانی ب یرت» .(9831) مظفری، آیت



611  ،9011 بهار، 9، شمارة 91دورة مديريت فرهنگ سازماني 

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

 .9  ق ،  ۀعلمی ةمدرسین حوز ۀاسالم  جامع

 مهندسای  ،«علاوم اجتمااعی: مهندسای فرهنگای    ». (9831) محمدحسین آاااز  نایبی، هوشنگ؛
 .13ا  82 ، صص11و  19   ،فرهنگی

 دفتر انتشارات اسالمی. ،ق  ،از مدینه تا کربال )ع(سخنان حسین بن علی(. 9831) نجمی، محمدصادق

تهاران، مرکاز    ،8چ  (،9) اصاول مادیریت اساالمی و الگوهاای آن     (.9833) اهلل پورفر، ولی نقی

 .آموز  مدیریت دولتی

بار   کیاد أریزی برای عدالت باا ت  برنامه» .(9831) مهدوی واعظ زینت ؛مهدوی، محمدرضا واعظ

 .111ا  919 صص، 11ا  18 ،  اقت اد و جامعه ،«عدالت در سالمت

دانشاگاه  ، سااری ، هاای آن  اهادا، و انگیازه   ،)ع(قیام امام حسین .(9812) حیدری، بابک هادیان

 .مازندران

، مرکاز اساناد انقاالب    تهاران  ،اساالمی  فرهنگ سیاسی شیعه و انقالب .(9831) پور، یداهلل لطیف هنری

 اسالمی.

،   93 ، سمعرفات ، «فارابی( ۀ)نظری آرمان عدالت و دولت دینی» (.9833) اهلل یوسفی، حیات

 .992ا  18صص ، 911
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