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چكيده
ىفتارى رت يك الگوان به صورا مى�توا ردر نهضت عاشور(ع)مديريت امام حسين

فت.هدف اصلىسيدن به هدف�هاى نهايى در نظر گراد در جهت رو هدايت افر
امتت و كرى،عزارگودر مديريت ايشان،تربيت انسان ها بر مبناى سر بلندى،بزر

است.
ا درآنى راسته�هاى الهى و قـران خود نشان داد كه مى�تـوبا قيام خـو(ع)امام حسيـن

تت و حفظ عـزه با طاغـوحيه مبـارزأس همه،روجامعه عينيت بخـشـيـد و در ر
ل تاريـخ ازدر طو(ع)ار داد.قيام امام حـسـيـنحه كار خويش قـرلـوا سراسالمـى ر

فته است.در اينار گرسى قرد بررنى مورناگوت و محور�هاى گوديدگاه�هاى متفاو
و(ع)ت الهى به مديريت امام حسينى عملى از عزمقاله سعى شده است كه الگو

ندا در پيش گيرسمش راه و رد تا پس از او همگان رسيم شوآنى  تربر مبناى آيات قر
ت حقيقى نائل آيند.تيب به عزو بدين تر

نفيسه زروندى رحمانى
كارشناسى ارشد مديريت دانشگاه تهران
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ت.ايات،مديريت،عزآنى،رو،آيات قر(ع):امام حسينههااژكليدو

مقدمه
آن و انديشه�هاىا،قرت آفرين عاشورديد اصلى�ترين خاستگاه پيدايش قيام عـزبى�تر

(ع)ده است.امام حسينش بوان فداكارو يار(ع)ح و جان امام حسيـنت آفرين آن در روعز

كه حسين از من است(ص)ده پيامبرمو به فر١ت آفرين امامت دن منصب عزا بوه بر دارعالو
آنده الهى،مبين� قرحمت گستران مظهـر رب مى�دانست پيامبر به عنوو من از حسين،خو
اى آن رسالت حفظ و نگه�داراسعه الهى،رحمت وان مظهر رت به عنومى�باشد و آن حضر

 بايد بدان عمل نمايد.به همين دليل امام٢آن است د و او كه عاشق قرى مى�گذاربر عهده و
 و ال يستخفنك الذين الّعد الله حق وّفاصبر إنآن كه:با الهام از پيام الهى در قر(ع)حسين

ا خفي` و سبكگز نبايد تو رند،هر؛آنان كه به خدا و قيامت يقين ندار )٦٠ / ٣٠م،(رونقنويو
امى خويش قسمداخت و به جان گرت پرا پايمال كنند)،به نفى طاغوت تو رند( و عزساز

بر مبناى(ع) مديريت امام حسين٣آن عمل نمايد.د كه امام نيست مگر كسى كه به قرياد كر
اها بهترين رفته است زيرآنى الهام گرآيات قرا نيز ازى رت مدارآن است و او عزات قردستور

ت،ت فقدان عزت آفرينى است و در صورت بخشى و عزد و جامعه،عزاى اصالح فربر
ند.انسان به هر پستى تن مى�دهد و به هر گناهى دست مى�ز

ى وى مى�كنند و يا به ستمـگـرريشه تباهى�ها در ذلت نفس است.اگر انسان�ها ريـاكـار
احتم به صرايان معصود.چنان چه پيشوند،همه و همه ريشه در ذلت نفسشان داردازبيداد مى�پر

نقل شده است كه(ع)منان علىمؤده�اند.از اميرفى كـرا در ذلت نفس معرريشه همه اين امور ر
٤د مى�يابد.د خوجوت و ذلتى است كه  در ود:نفاق و دورويى انسان،از حقارموفر

امتمظهر كامل كر(ع)ت�مندى است و امام حسينعز،مبتنى بر(ع)مديريت امام حسين
دها منقلب نكرقلب ها ر(ع)ن نهضت حسينت ايمانى است.هيچ نهضتى چوانسانى و عز

̀ رو عو ا در بشر ندميده است.اگر انسان�ها بهت رح و عزد نساخته و روى خوا  هم سواط
اندند،به تربيتى كه هدف اصلى پيامبراد گرى آزت حقيقى دست يابند و از ذلت مجازعز
سيد.اهند رده است خوبو

(ع)ت الهى به مديريت امام حسينى عملى از عزما در اين مقاله سعى مى�كنيم كه الگو
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ند وا در پيش گيرسمش راه و رسيم نماييم تا پس از او همگـان رآنى  ترو بر مبناى آيات قر
ت حقيقى نائل آيند.تيب به عزبدين تر

اى در قيام عاشورهبرت مديريت و رضرور
ى از ابتداىهبرت مديريت و رد،لكن قدرعلم مديريت سابقه�اى كمتر از صد سال دار

دن وه علم بوده است.هنوز درباران بوهبرايان و رمانروى تعيين كننده جايگاه فرتمدن بشر
ىهبرچه ميان مديريت و رد،گراج دارف�هاى زيادى روى حرهبردن مديريت  و يا ريا هنر بو

ى مى�دانند.هبرا معادل رن نيز مديريت رى از متود،اما در بسيارد دارجوت�هايى واندك تفاو
ايندى مى�دانندا فرى رهبرد كه مديريت و رلفان مديريت،آشكار مى�سازمرور آثار مؤ

دهاى او به سمتهنموهبر و ره تحت تأثيـر رد و يا يك گروكه طى آن فعاليت�هاى يك فر
نـدى در مكتب الهى اسالم،از آن خـداوهبرمان مى�يابد.منـشـأ رگ سازتحقق هدفى بـزر

آن نيزديده است.در آيات قرند تفويض گرگزيده خداول برسوحى به راست كه از طريق و
/٢ه،(بقرجهم من الظلمات الى النورا يخرلى الذين آمنواللـه وه شده است:اين مطلب اشار

نا الذين يقـيـمـوله و الذين آمنـوسـوليكم الـلـه و رإنما ومايـد:؛و در جاى ديگر مـى�فـر )٢٥٧
ع وهبر مشرور(ع).از آن جا كه امام حسين )٥٥ / ٥(مائده،ناكعوكاة و هم رن الزتوة و يؤالصلو

سيدگى به امورى و رهبرظيفه ردند،ود بول و امام قبل از خوسومنتخب و منتصب خدا و ر
ا به دست يكدند با بيعت،اين حق مسلم راضى نبوگز رد مى�دانستند و هرجه خوا متودين ر

عابنگ و ريا و ارا با نيرمت رت،حكوامل قدرند،در حالى كه عود فاسد و فاسق بسپارفر
د.ده بودم،غصب كرمر

دانگى اين حماسـهامل عمده جـاوا از عوى در حماسه عاشـورهبرنقش مديريـت و ر
م دقت كنيم،در مى�يابيم كهل تاريخ انبياء و ائمه معصود و اگر در طوعظيم به شمار مى�رو

كت�ها وستى،حـرت و هدايت انسان ها به خداپـراى دعوان و ائمه،بـرهر كدام از پيامبـر
سالته بر انجام مأموريت الهى و ردشان،عالوى خوهبرده�اند و با رى كرهبرا رنهضت�هايى ر

اى نسل�هاى بعدى به يادگارد بركت و نهضت خـوشن از حرى روانسته�اند تصويرد توخو
ند.بگذار

ده،بلكه به منظور اصـالح ومى نبـوهدف از قيام امام حسين،يك قيام ملى و يـا قـو
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هبريت جامعها رده است،زيراحيا و حفظ دين اسالم مى�باشد كه انجام آن يك تكلي` بو
ف گشته و بدعت�هـاد، منحـرآن آمده بوه پيامبر اسالم و قـرى كه در سيراسالمى از مسيـر

ايىى كه تأثير بسزاين مديريت جامعه اسالمى،اين مهمترين عنصرد.بنابرپديدار شده بو
ش�هاى اسالمى شـدهشى ارزامود عامل فـردم داشته،خوى و طرز تفكر مـردر شكل گيـر

د.بو
ىدى اسالم و به بازاى جامعه اسالمى،نابوى برهبرع مديريت و رم اين نودر حقيقت تداو

اين هدف از قيام،اصالح مفاسـدا در پى داشت.بنابـرى امت اسالمى رهبرفتن امامـت و رگر
٥ده است.سم على بن ابيطالب بواه و رل خدا و رسون ردن سنت و قانونده كرامت و احيا و ز

د كه نتيجه آن،شهـادتگاه بوامام حسين نسبت به نتيجه قيام،اطميـنـان داشـت و آ
م،اماماسطه از پيامبر اكرن واسطه يا بدوهاى با وف نظر از علم امامت و خبرمى�باشد.صر

جه به اينكهگاهى كامل داشته است.با توه،آنسبت به شهادت خويش و مشكالت مبارز
گاهى داشت،اما انجام قيام نسبت به اهداف آنانش آد و ياراز شهادت خو(ع)امام حسين

شد.دين،آنقدر ارزح بوا اساس دين مطرد زيرظيفه و تكلي` الهى بـواى ايشان،يك وبر
ند،بلكه انسان معتقـد،ار مى�گيرش�هاى پايدار(مطلق)در جهت آن قـرد كه نه تنها ارزدار
سند است كـه�شحال و خرد مى�كند و خـواقعى،فداى دين خوا در مـوقت رش�هاى موارز

٦ش مى�داند.ا ارزاهش ردينش به سالمت مى�باشد و كشته شدن در ر

هبر ود رجوى از دين مى�باشد،وتر كه نگه داراال و برسيدن به هدفى واه راين در ربنابر
ى است.كان ضرورتمند،يكى از ارى مقتدر و عزمدير

تم شناسى عزمفهو
د و ذلتاقع شوب ود و مغلـود انسان شكست بخورت حالتى است كه نمى�گـذارعز

̀ آن است،يعنى نبو ى كه انسان به سادگىت در آدمى،به طورافت و عزد حالت شرمخال
٧د.ان مى�شوب ديگراى شكست شده و مغلوپذير

ى است و بر همين اساس،ازت در اصل به معناى صالبت و حالت شكست ناپذيرعز
ت وسعه در استعمال،در معناى ديگر،از جمله غلبه،صعوبـت،سـخـتـى،غـيـرباب تو

٨فته است.حميت و مانند اين�ها به كار ر
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ار دادن آند و قرت همان شناخت انسان به حقيقت نقش خوو در معناى دقيق�تر،عز
٩د است.لت خودر مقام و منز

ى،تسليـمارع ذلت و خوفتن هر نـوا از پذيـرآنى،انسان مسلمـان رهنگ قـر فرًاساسـا
ان نهى مى�كند تا آن جا كه حتى در فقه ما يكىان و فاجرمايگان شدن،اطاعت از كافرفرو

اهد،همراهد از كسى آب بگيرد آب،آن جاست كه اگر انسان بخوجواز تيمم با ود جواراز مو
ضو تيمم نمايد،تـااند به جاى وگذار مى�توى باشد.در اين جا نمـازاربا منت،ذلت و خو

١٠ا تحمل نكند.ى رذلت طلب آب از ديگر

ى ها و گناهان «ذلت نفس»ى�ها،تبه�كارشتى�ها،ستمگردر بينش اسالمى ريشه همه ز
تت بخشى به جامعه اسـالمـى و عـزاه اصالح اين امور نيـز عـزفى شده و بهتريـن رمعـر

فتار پستى و ذلت نفسمايد:كسى كه گرمى فر(ع)اد جامعه است.امام علـىآفرينى در افر
ند همهد:خداوموايتى فرنيز در رو(ع) امام صادق١١ش اميدى نداشته باشد.باشد،به خير

١٢ى بكشاند.ارا به ذلت و خود رد،جز آن كه خواگذار كرمن ود مؤا به خوامور ر

اشند،زيراى نيل به آن مى�كوتمندى و براهان عزام و ملت ها خوشكى نيست كه همه اقو
ايط عادى هيچ صاحبگار است.چنان كه در شـرت آدمى سازه مقدس با فطراژكه اين و

تد.اما آنچه كه گاهى طالبان عزا بپذيرى و پستى رارعقل سليمى حاضر نيست ذلت،خو
ه است.عده�اىاژام و ملل از اين ود،همانا طرز تلقى اقـوا مى�دارا غير مستقيم به ذلت ور

تگز به عزت�هاى مادى جهان مى�جويند.آنهـا هـرق دنيا و در پناه قـدرق و برا در زرآن ر
تو عبادت و بندگى خداا در خدا مى�جويند و در پرت رهى ديگر عزسند.گروحقيقى نمى�ر

تى و عزت مجازنه است:عـزت به دو گوان گفت كه عزاين مى�تـوسند.بنابـربه آن مى�ر
ت نيست و همان ذلت است ليكن صاحبان زر و زورى،عزت مجازاقع عزحقيقى.در و

ده،به ملت�هاى كم مايه و بى ريشه تحميل مى�كنند.در حالى كهبا فريب و تبليغات گستر
تىا از منشأ آن،يعنى خدا،پيامبر و ائمه كسب مى�كننـد و بـه عـزت رصاحبان ايمان،عـز

دند.مى گرت عزيزسند كه  در دنيا و آخرمى�ر

در مديريت(ع)تمند امام حسينشخصيت عز
اندا در خويش بپرورى رفتارگى�هاى ممتاز اخالقى و رش اسالمى،مدير بايد ويژدر نگر
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د كه مى�بايست درا بر عهده داراد مى�باشد و جايگاهى راى ساير افرا به مثابه الگويى برزير
ان منتقلفتار خويش متجلى ساخته و به ديگرا در عمل و رهاى دينى رش ها و باورآن ارز

ت مندى مى�باشد.جسته،عزگى�هاى برد.يكى از اين ويژساز
حه مديريت خويـشا سر لوى با باطـل رگارت و صالبت و ناسازت،قدرمدير با عـز

ةمن كان يريد العزمايـد:آن مى�فرند در قرد.خـداوا در عمل به كار مى�گيـرار داده و آن رقر
ه از آن خداست.ت يك سرت است،عزاهان عزهر كس خو )١٠ / ٣٥(فاطر،ًة جميعافلله العز

عالمه طباطبايى در تفسير اين آيه مى�نويسد:
ا فقط به خدا اختصاص دهد و غير خدا دستش بهت رصدد اين نيست كه عزآيه در
اهداهد،بايد از خدا بخوت مى�خوكس عزم آيه اين است كه هرسد بلكه مفهوآن نر

١٣ا كه آن ملك خداست و بس.چر

دهموفه خويش چنين فـره اين حقيقت در دعاى عرت ابا عبدالله الحسين دربـارحضر
است:

ا بهد رن؛اى آنكه ذات خـوة يعتزوه بعزلياؤفعة فـاويا من خص نفسه بالسمو و الـر
ت،عزيـزا بـه عـزانت رسـتـداردانيـدى و دوص گرفعـت،مـخـصـوعلو مـقـام و ر

١٤ساختى.

ى استاست.ايشان مدير(ع)گى�هاى امام حسينجسته�ترين ويژاقتدار و صالبت از بر
ه در مسيراركه در تمام مدت مديريت خويش،از ابتداى قيام تا لحظه�هاى شهادت،همو

ه با ظلم و بى�عدالتى پا دربا هدف مبارز(ع)ار ماند.امامت و اقتدار اسالم،استوحفظ عز
اى احقاق حـق وگ نهاد و تا سر حد جان و مال و اهل بيت خويـش بـره اى بـزراه مبارزر

د.كت كرت مسلمانان حرتضمين عز
امل زير دانست:ان ناشى از عوا مى�تور(ع)تمند امام حسينحيه عزرو
.ايمان به خدا:١

اهامين او،همـرايمان عامل سربلندى تكامل انسان،همان اعتقاد قلبى بـه خـدا و فـر
مايد:مى فر(ع)تمندى است.امام علىى عزمغان اين پيروزتسليم به آن است كه ار

ا با اطاعت خـدات هستـى،آن راهان عزاذا طلبت العز فاطلبه بالطاعـة؛اگـر خـو
١٥اه.بخو
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ىمين اعتقادهاى حق كاشته شده با عمل صالح آبيارى است كه در زن بذربندگى چو
ت است.ه�هاى زيادى نتيجه آن است كه شيرينى آنها عزدد و ميومى�گر

نيز(ع)ا نمى�پسندد.امام حسينى رارد،خواسخى كه به خدا داراسطه اعتقاد رمن به ومؤ
ىاده�اش خللى ايجاد نشد.بلكه هر دو دست به سوا ديد،در ارقتى آن همه عده دشمن رو

نج و سختى اميدمد:خدايا در هر بليه تو تكيه گاهم باشى و در هر رموده و فرخدا بلند كر
١٦ست.به تو

اند و به ديگـرد در دل و جان انسان،محبت ايـجـاد شـوايمان به خدا سبـب مـى�شـو
ا به نور واسر محبت ببيند.محبتى كه همه انـسـان�هـا  را سـرايش عميق داشته،عالـم رگر

 )٩٦ / ١٩(مريم،داحمـن وا الصالحات سيجعل لهم الـرا و عملوإن الذين آمنوسانـد. كمال�بر

قتى شخصداند.وب مى�گرا محبوحمان آنان رند،خداى رآنهايى كه ايمان و عمل صالح دار
د.ب دل�ها شد،عزيز همه مى�شومحبو

سلسله تمام صفات عاليه وت و سربلندى انسان ها،بلكه سـرنه فقط پايه اصلى عز
ى،خداشناسى است،يگانه منطق صحيح انسانيت نيز خداشناسى است.كماالت معنو

ت وى مى�دهد،عزارابر غير خدا سر خم مى�كند و تن به پستـى و خـوكسى كه در بر
هح آدمى جلوت و عظمت و جـالل در دل و روده است.اگر عزك نكرا درعظمت الهى ر

دد نمى آورابر غير خدا سر تسليم فروسد كه به هيچ بهايى در برفتى مى�ركند،انسان به معر
إند.د ندارجوتى وت و عظمت و قدرق او هيچ عزست و مافوا مى�داند همه چيز از اوزير

 )٤٠ / ٢٢(حج،ى عزيزالله لقو

منان:ل و مؤسوتباط با ر.ار٢
نج باا بر سختى و رفاه ذليالنه رند،هيچ�گاه آسايش و رگ دارحى بزرانسان�هايى كه رو

چشمه تمام كماالت الهى هستند،نيزتباط با چنين انسان�هايى كه سرند.ارت نمى�پذيرعز
نكست إنه كامل اخالق نيكوند نموده خداومـول خدا كه بنا به فرسوت بخش است.رعز

ىه چنين كارد ذلت نشان مى�داد و نه به كسى اجاز،نه از خو )٤ / ٦٨(قلم،لعلى خلق عظيم
١٧د.ا ذليل شمارد رمن نبايد نفس خود:مؤموا مى�داد،لذا فرر

تى عطا مى�كند كه حاضر نيستل خدا نيز به انسان چنان سعادت و عزسوتباط با رار
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لش تن بهسومايد:خدا و رض كند.به همين خاطر است كه امام حسين مى�فرى عوبا چيز
دى است فاسقسالتيم و يزيد مرا نمى�پسندد.ما خاندان پيامبر و گنجينـه رذلت دادن ما ر

١٨ا گناه مى�كند،مثل من با مثل يزيد بيعت نمى�كند.كه آشكار

ى است،تن به ذلت دهد؟پيامبـر وگش جارن پيامبـر در رد حسينى كه خـوآيا مى�شو
خاندان پاك او از هم جدا نيستند.

ت؛عز )٨ / ٦٣ن،(منافقـومنيـنله و للمـؤسوة و لـرو لله العـزمايـد:آن مى�فرند در قـرخداو
منين است.عالمه مجلسى در تفسير اين آيه مى�نويسد:اى مؤاى پيغمبر و براى خدا و بربر

ل وسواى نبى هستند و خانـدان رت برست،عتـرن،امام على و خانـدان اومنومؤ
١٩گار.ت تا پايان روزافت و عزند در شرپيامبر از هم جدا نمى�شو

ش امامد سخن پدراگر امام حسين فرياد هيهات منا الذله سر مى�دهد،به ياد مى�آور
تأم با عزش تواين خـرو بنابر٢٠گز.ى،اما تن به پستى هرگ آرد:مـرموا كه مى�فرر(ع)على

ندن از مربيانى چـوه بـرو بهر(ص)ل خـداسوتباط بـا راز ايمان او به خـدا،ار(ع)امام حسيـن
ل خدا و امام على باشد.سور

:.استقامت در جدال با باطل٣
ت�مندى خـدا درى و عزازافـراى سرشى برى با باطـل،روگارى و ناسـازدشمن ستيـز

̀ بندگان شايسته خوو ؛اى )٥٤ / ٥(مائده،ة على الكافرينمنين أعزأذلة على المؤد است.ص
د كها مـى�آوردد خدا جمعيتى رگرد بازكس از شما از آيين خوده�ايد هـركسانى كه ايمان آور

انابر كافـراضع و در برمنان متـوابر مـؤند،در بـرست دارا دود و آنان او رست دارا دوآنهـا ر
ىا پى�ريزد رنيز بر محور اين اصل، نهضت حماسى خو(ع)مندند.امام حسينسخت و نيروسر
ابر تحمل و صبر در بر٢١ندگى با ذلت است.ت بهتر از زگ با عزده�اند:مرموده�اند و فركر

انىاونه�هاى فرالن،نموسوندگى� رت بخش است.در تاريخ زى�ها،عزفتارناماليمات و گر
سيـده�انـد.ى به سربلـنـدى ران با صبـر و پـايـداردم هم پاى پيـامـبـران يافت كـه مـرمى�تـو
ت مى�كند وى دشمنان دعوابر شماتت و بى�مهرى در برا به پايدارالن رسوند،خاتم رخداو

؛سخن آنها )٦٥ / ١٠نس،(يوًه لله جميعاّلهم إن العزنك قوال يحزت مى�دهد:عده،عزبه او و
ت و اقتدار امامامل عزاين يكى از عوت از آن خداست.بنابرد،تمام عزا غمگين نسازتو ر

ا ايمان بـهمز كام يابـى رآن ره با ستم است.قـراه مبارزانـش در رى او و يارپايدار(ع)حسيـن
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ل عليهـما تتنزا ربنا  الله ثم استقاموإن الذين قالـومايد: مى�فرده وهدف و استقامت بيان كر
دگار ما خداست و به ايمان پايدار ماندنـد،؛آنها كه گفتند پـرور )٣٠ /٤١(فصلـت،المالئكه

(ع)هى نداريد.امام حـسـيـنس و اندوند كه ديگر هـيـچ تـرل مى�شـوشتگان بر آنـهـا نـازفر

اىن اين كار برلى چومى�دانست كه مخالفت با يزيد،يعنى رويارويى با همه مشكالت،و
د.مت نمود،در مقابل همه سختى�ها مقاوحفظ دين بو

منان به اوت باشد تا مؤامت و عزدم بايد سمبل كرهبر  مردم است و رهبر  مرحسين ر
اقتدا كنند.

گز به آنـانگند به خدا هرمايد:سوانند،مى�فرا به بيعتى ذليالنه مى�خوهنگامى كه او ر
.از٢٢اهم گذاشت ار نخودگان پا به فرن براهم داد و چومايگان دست بيعت نخون فروچو

اه اهداف متعالى است و لذا او به استقبال اينگ سعادتمندانه،شهادت در رديدگاه او مر
ا جز سعادتگ رتمندانه مى�گويد:من مرد و عزا نمى پذيرد و تسلط ظالمان رگ مى�روع مرنو

٢٣ى نمى بينم.ارا جز خوان رندگى با بيداد گرو ز

كل  بر خدا و اطاعت از او:.تو٤
ود:موآن كه فرعده قركل بر خدا طبق ودار امام به خوبى بر مى�آيد كه تواز گفتار و كر

ارگوح آن بـزرت و عظمت روجبات عـزاز مو)٣ / ٦٥( طالق،كل على الله فهو حسبـهمن يتـو
اتى رال الهى هيچ قـدرت اليزد و جز قـدراى نفس مطمئنه بـود.امام از آن جايى كـه داربو

د و شدائد وا از هدف مقدسش باز دارانست او رنمى�شناخت هيچ چيز و هيچ كس نمى�تو
سيدن به هدف مصمم�تـرا در ركت باز نمى�داشت بلكـه او را از حـرسختى�ها نه تنهـا او ر

الذين قال لـهـمد.ه بوت در مبارزان بيانگر حال آن حـضـر� آل عمـرسور١٧٣د.آي� مى�كـر
؛آنكيلا حسبنا الله و نعم الو و قالوًادهم ايماناهم فزا لكم فاخشوالناس إن الناس قد جمعو

ى عليه شما متفق شده�انـد،ازدمى(منافق)به آنها گفتند:لشكر بسيـارن مرمنانى كه چومؤ
د و گفتند در مقابل همه دشمنان،تنهاآنان در انديشه و بر حذر باشيد،بر ايمانشان بيفزو

جه به اين آيه،اين حقيقـت بـر مـاد.با تواهد بـوى خوا كفايت است و نيكـو يـاورخدا ما ر
ه االل و ال قودند:«ال حومو مى�فرًاا مكررا امام حسين در روز عاشورد كه چرشن مى�شورو

٢٤با لله العلى العظيم » 

نج�هـا وا در محضر خدا مى�ديد،تحمل اين همـه،رد راز آنجايى كه امام حسين خـو
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ده بر امام زيادترارل هر چه مصايـب ود و بر خالف معمـوايش آسان مى�نمـوسختى�ها بـر
ت بهى است كه دشمنان و قاتالن آن حضرانى تر مى�شد و اين امـره�اش نورمى�شد،چهر

٢٥ده اند.اف كرآن اعتر

دم،منند متعال،هر روز ندا سر مى�دهـد:اى مـرد:همانا خداوموفر(ص)پيامبر خـدا
ند عزيزا مى�جويد،پس از خداوت رت دنيا و آخركس عزدگار عزيز شما هستم،هـرپرور

 )٧١ / ٣٣اب،( احزً عظيماًاله فقد فاز فوزسومن يطع الله و رى،اطاعت نمايد.آر

نى و به معناى تسليم�شدنى،ذليل شدن،زبوارت به معناى خوه ذلت در مقابل عزاژو
امر اوكشى كنند و اوند سرآن،كسانى كه در مقابل خداوى آمده است.در منطق قراربا خو

و ضربت عليهم الذلة و المسـكـنـة وده شده است:ا اطاعت نكنند مهر ذلت بر ايـشـان زر
ا حفظ؛در مقابل،كسانى كه حريم ذات مقدس ربوبى  ر  )٦١ / ٢ه،( بقرا بغضب من اللهباؤو

دند،اهاى نفسانى خويش نمى�گرند و اسير هوفتار نمى�شوداب معاصى گرمى�كنند و در گر
ند.ا به دست مى�آورضايت الهى كه همان فوز عظيم است رد و راهند بوند خوب خداومحبو

 )١١٩ / ٥(مائده،ا عنهضوضى الله عنهم و ررآنها مصداق اين آيه هستند كه  

صه مديريت بر جامعهدر عر(ع)متندى امام حسينعز
لى�اش نيزاده ازدى به نام انسان خلق كند،ارجود مواده كرگ ارمانى كه خداى بزراز ز

افت ومت حقه اسالمى،حقيقت و عدالت، شرد كه با تشكيل حكوفته بوبر اين تعلق گر
گارفضيلت و نظم و امنيت در جامعه،مستقر و باطل و فساد و مفسدان از صـفـحـه روز

٤٢ى، (شورو يمح الله الباطل و يحق الحق بكلماتهم آيه:دد تا مفهوب گرمحو و يا ال اقل مغلو

ت ديگر،بينشمين تحقق يابد.به عبارى زمت حقه اسالمى است بر روكه همان حكو )٢٤/ 
اين )٢٩/ ٢ه، (بقـرًض جميعـاهو الذى خلق لكم مـا فـى االرآيه:از(ع)داشت امام حسـيـنو بر

د بهاى خـوا برلى انسـان راى انسان آفريـده وا برگ،همه چيـز رد كه خداى بـزرحقيقت بـو
 /٢ه،(بقرض خليفةو اذ قال ربك للمالئكة انى جاعل فى االران خليفه به مقتضاى آيه:عنو

اهى بـاامر و نوسيلـه اومت حقه اسالمـى بـه ولى�اش،يعنى حكـواده ازده تا ارخلق كـر )٣٠
اى چنينار پيدا نمايد.البته امام حسيـن نـيـز دارمين استقـرى زمن بر رودست بندگان مـؤ

گز به كفرده و هراده نموا اره صالح و ايمان بندگانش رارگ،همود كه خداى بزرفتى بومعر
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ضىال يرده:موه فرمر به اين حقيقت اشاره زاهد داشت.چنان كه در سورضايت نخوآنان،ر
اده و اختياراه كفر و فساد،با ارايش انسان،به رلى از آنجايى كه گرو)٧ / ٣٩مر،( زلعباده الكفر

لسوار پيغمبر كه آخرين آنها ر هز١٢٤گ ده،لذا خداى بزرد،بيش از صالح و ايمان بوخو
ده تا آنان بهموفى فرا معرم ران امامان معصوده حجت به عنوازامى اسالم و بعد از او،دوگر

٢٦ند. د آورجومت حقه اسالمى،به وتو حكوا در پرسيله مسلمان�ها،جامعه الهى رو

فتهت گرآنى،صورح بخش قرتمندى و بر اساس تعاليم روقيام ابا عبدالله بر مبناى عز
صه مديريت بر جامعها كه در عرتمندى رند است.اين عزاسته از عمل به كالم خداوخوو بر

د:سى نموان در ابعاد زير بررآنى مى�باشد،مى توفته از آيات قراست و الهام گر
كت امام:ت و حر.هجر١

اا فى الله من بعد ما ظلمـوو الذين هاجرومايد:ت و سبب آن مى�فـره هجرآن دربار قر
؛آنها كه پس از )٤١ / ١٦( نحل،نا يعلموة أكبر لو كانوئنهم فى الدنيا حسنة و ألجر االخرلنبو

دند،در اين دنيا جايگاه( و مقام)خوبى به آنها مى�دهيم وت كراه خدا هجرستم ديدن،در ر
گتر است اگر مى�دانستند.ت از آن هم بزرپاداش آخر
ف حاكم مدينه در اثر فشـارديد هنگامى كه امام،در مدينه حضور داشت از طربى�تر
فت.ازار نگرجه قرد توت مورلت و شخصيت حضرفت و منزار گرى قرد بى�مهريزيد،مور

انف مأمورد.در مكه نيـز از طـرفت به مكه بـرواين رو،امام با مشاهده ظلم تصمـيـم گـر
مت كعبه و مكهاى اجتناب از شكسته نشدن حراقع شد و برض ترور و قتل ولتى در معردو

ت بهار و اذيت خالفت باز قصد هجرفه و كربال با مشاهده آزاه كوفت و در ميانه رفه ربه كو
٢٧شاند.اند بدان جامه عمل بپوان نمى توا مى�كند كه با مخالفت مأمورمكه و مدينه ر

ى امام:فنت خالفت يزيد از سو.نپذير٢
ا نداشت ود كه معاويه،حق تعيين جانشيـن رشكى نيست كه اين امر به اين سبب بو

د و اين هماند و حق نداشت از امام بيعت بگيرعيت سياسى و اجتماعى بويزيد فاقد مشرو
شن است كه امام ايند كه در حق امام داشت اعمال مى�شد.روگ و اجحافى بوظلم بزر

ه اىساند و چاردم برا به اذهان مـرد رد دفاع كند و فرياد خوق خوا داشت كه از حقـوحق ر
قتى با دستگاه ودم جز قيام و مخالفت علنى و ظاهرى مرگاه سازسانى و آاى اطالع ربر

ًل اال من ظلم و كان الله سميعاء من القوال يحب الله الجهر بالسومايد:ان مى�فرنداشت.قر
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اان)رد،بدى ها(ى ديگـرد كسى با سخنـان خـوست ندارنـد دو؛خداو )١٤٨ / ٤(نساء،ًعليمـا
ا و داناست.بر اسـاسند شنواقع شده باشد.خداود ستم وآن كس كه مـوراظهار كند مگر

ا بهد و ستم�هاى آنها را بر مال سازى ران واين آيه،امام حق داشت كه بدى�هاى يزيد و اعو
هما و إن الله على نصرن بانهم ظلموأذن للذين يقاتلومايد:ند مى�فرساند.خداودم برش مرگو

ه جهاد داده شده�استديده،اجاز؛به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل گر )٣٩ / ٢٢( حج،لقدير
اناست.ى آنها توفته اند و خدا بر يارار گرد ستم قراكه مورچر

سانى امام:ان جاهلى و اطالع رار دور.تكر٣
م جاهلى داشتند بسيار تالشسوادى كه ريشه در سنن و رل خدا افرسوحلت رپس از ر

ادث به خوبىا احيا كنند.گفتنى است كه با تأمل در حـود ردند كه سنن گذشته خـومى�كر
ديك�تر مى�شد تا جايى كـهد نـز،روز به روز به هدف خو٢٨ايند دد كه اين فـرشن مى�گررو
ى�دهدا نهادينه كند و  در تقسيم بيت المال تبعيض رودن تعيين خليفه رثى كرانست موروتو

٢٩عيت بخشد.ا مشروادى رمى و نژو حتى تبعيض  قو

ضعيت آيندهسيم وآن كريم در ترقعيتى است كه هشدار و پيش گويى قـردر چنين مو
آن  كريمى و سال�هاى بعد از آن،مصداق پيدا مى�كند.قـردهم هجرجامعه يعنى سال ياز

سل أفائن مات أو قتـلل قد خلت من قبله الرسوو ما محمد إال رمايد:تباط مى�فردر اين ار
(آلى الله الشاكرين و سيجزًإنقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

دند.آياى نيز بوستادگان ديگرستاده خداست و پيش از او،فر؛محمد فقط فر )١٤٤ / ٣ان،عمر
انده به دورها كـرا رديد؟(و اسالم رد شما به عقب بـر مـى�گـرد و يا كشتـه شـواگر او بميـر

ىگز به خدا ضرردد هرد؟)و هر كس به عقب باز گراهيد نموگشت خوجاهليت و كفر باز
اهد داد.ا پاداش خوان(استقامت كنندگان)ردى شاكرند به زوند و خداونمى ز

مايد:سنتد مى�فرمان خوضعيت زسيم وعلت اين امر اين است كه امام حسين در تر
 در همچو٣٠ه احيا شـده انـد.ده است و بدعت�هاى جاهلى ديـگـر بـارش پيامبر مـرو رو

مت درآن كريم جز استقامت و مقاومايش قرظيفه امام طبق فـرشن است كه وضعيتى روو
اند باشد.ابر بدعت ها چيز ديگر نمى توبر

ت و اجتناب امام از آن:مت طاغوى حكوارقر.بر٤
ا الله و أن اعبدوًالسولقد بعثنا فى كل أمة رمايد:ت مى�فراد طاغوه افرآن كريم دربارقر
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ستيدا بپرلى بر انگيختيم كه خداى يكتا رسوما در هر امتى ر )٣٦ / ١٦( نحل،تا الطاغواجتنبو
ت اجتناب كنيد.و از طاغو

به همين منظور امام حسين در نامه�اى به معاويه مى�نويسد:من فتنه�اى سهمگين�تـر
خان دره يزيد،كه به گفته مورت دربار آن حضر٣١م.اغ ندارمت تو بر اين امت سراز حكو

مايد:بايد با اسالم،مى�فر٣٢د ا بو بى�پروًى و محو آثار اسالم و احكام دين كامالآن ستيزقر
٣٣فتار آمده است.ن يزيد گرايى چومانرود كه امت اسالمى به فرخداحافظى كر

ابر ايـنايط پيش آمده،امام كنار بيايد و در بـرنه ممكن است كه با ايـن شـرحال چگو
داى خوق برى نگويد و اقدامى انجام ندهد؟از اين رو،امام بر اساس آيه فوضعيت چيزو
دد.ا گرا پذيراض بگشايد و تنها حاكميت الهى رقت،لب به اعترت وظيفه ديد كه از طاغوو

ند انسان بـاصه مديريت بر جامـعـه،پـيـودر عر(ع)يكى ديگر از اهداف امام حـسـيـن
ندت است.خداوهايى انسان از بندگى طاغوند و رامت،يعنى خداوت و كرچشمه عزسر

مايد:آن مى�فردر قر
اناى كافرگز برند هر؛خداو )١٤١ / ٤( نساء،ًمنين سبياللن يجعل الله للكافرين على المؤ

افى به تجمـعده است.بنى�اميه به احياى نظام اشـراه تسلط باز نكـرنسبت به اهل ايمـان ر
داختند.ب�پرعره غيران به ويژء استفاده از بيت المال مسلمين و استثمار ديگرت و سوثرو

ق شدن حكـام ومت بنى�اميه،غرابر حكـواشتن ساالر شهيدان در برافريكى از علل قد بـر
سيدن به منافع اقتصادىد.عمر سعد به طمع رى بوارام خوع حردم در فساد مالى و شيومر

ند پيغمبر بجنگد.ى و آذربايجان حاضر شد با فرزمت رو حكو
ستى با بيگانگـانا در سايـه دود رت خوند به كسانى كه عـزآن كريم نهيب مـى�زلذا قر

ة فانن عندهم العـزمنين أيبتغون المؤلياء من دون الكافريـن أوالذين يتخـذوطلب مى�كنند:
ان مى�جوينـد نـه ازا از كافـردشـان رت خو؛كسانى كـه عـز )١٣٩ / ٤( نسـاء،ة لله جميـعـاالعـز

ند است.اقعى از آن خداوت وت كنند همانا عزاهند از آنان كسب عزمنان،آيا مى�خومؤ

اددر مديريت بر افر(ع)متندى امام حسينعز
اد نمى�باشد بلكه جايگاهدن امور افره كردر بينش اسالمى،هدف مديريت،تنها ادار

سان به آنها درد با ديگـرفتار و تعامـالت خـوه رى است كه  با نحـوگارمدير هماننـد آمـوز



١٢٠  و قرآن(ع)امام حسين سال& شانزدهم

ا تربيت مى�نمايد.خته و آنها رندگى آموز
هت مى�بخشيد و اجازامت و عزدمان كـرد به مرتمند خودر مديريت عز(ع)امام حسين

ت و ذلت بدهد.نمى�داد كسى تن به حقار
د كه اعتالىنه�اى تربيت شواز اهداف مهم مديريت ايشان،اين است كه انسان به گو

افت ومت و شـرد حراى خود و بـرمايگى بـه دور دارا از پستـى و فـرود رحى يابد و خـورو
دد وادث شكست�ناپذير گرابر حود كه در برنه�اى تربيت شود و نيز به گوشخصيت قائل شو

احتى،نعمت و نقمت و شكستى دست يابد و سختى و راربه صالبت و محكمى و استو
ا به سستى و تباهى نكشاند.ى او رو پيروز

ادى باقى بماننددند تا افرمايش مى�نمودند،آزان بواه كاروا كه همرادى ر افرًامام دائما
ند.به همين خاطر ايشان،ده و ايمان كامل دارگاه بوكه نسبت به اهداف قيام و نتيجه آن آ

د:مود و به آنها فرا جمع كرد ران خوا همه يارشب عاشور
د نمى�شناسم.خدا از جانب من بـه هـمـهان خوتر از يارفـادارانى بهتـرو ومن،يار

اى ماى بردم،ديگر روزشما پاداش خير بدهد.من گمان نمى�كنم از دست اين مر
ه مى�دهم برويد.باقى مانده باشد.من از شما تشكر مى�كنم و به همه شما اجـاز

ا به سالمتد رار شويد و جان خوار شب سواهوسيد،به پشت رشب و تاريكى ر
٣٤ببريد.

مسلم ابـندند.مت تا شهـادت كـرى و مقاوفـاداراز وى ابران هر كدام به نحـواما يـار
گند،اگر هفتاد بار كشتـهار از طايفه بنى�اسد گفت:به خـدا سـوگودى بزرمرسجه،پيـرعو
سد بـهد تا چه راهم كرها نخوا رگز تو را بر باد دهند،هرم رم و خاكستـرانده شوم و سوزشو

٣٥ائل شدنى نيست.امتى ابدى كه زن يك بار كشته شدن سپس كراين كه اكنو

انيدهد پرورا در خوت�منـدى رى است كه قبل از همه،صفت عـزمدير(ع)امام حسيـن
ىند،به پيرود پى�مى�برهبر خوح بلند مدير و رت در روان او به حقيقت عزقتى ياراست و و

(س)قتى زينبست كه وا طى مى�نمايند.از همين روهبر خويش،مسير اقتدار و سربلندى راز ر

ده�ام و محكمموا آزگند آنها رد:به خدا سوموده�اى؟امام فرموا آزد ران خوسيد:آيا ياراز امام پر
كاب من چنان مشتاقند كهار،به كشته شدن در رنده ديدم و با صالبت و استوو دالور و غر

٣٦ش.ار به پستان مادرخومانند اشتياق طفل شير
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آنت و افتخار نامى جز تفسير عملى قرى بر اين انديشه و عمل،ايثار و هدايت،عزآر
انى كه در هدايت انسان ها و اتمام حجت  بر آنان شريكئه الگويى كامل از انسان قرو ار

فاى�او،ان باو،يار(ع)افتمند امام حسينان نهاد.در سايه مديريت شر نمى تو٣٧آن است،قر
ه خويش هيچ شك وار مى�دهند.آنها در اين هدف با شكوحه خويش قرا سر لوتمندى رعز
ا باللـه ون الذين آمنومنـوإنما المـؤآن هستند:اه نمى�دهند و مصداق اين آيـه از قـرديدى رتر
٤٩ات، (حجرنلئك هم الصادقوالهم و أنفسهم فى سبيل الله اوا باموا و جاهدوتابوله ثم لم يرسور

گزده�اند، سپس هرلش ايمان�آورسواقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رمنان و؛مؤ )١٥/ 
داخته�اند،اه خدا به جهاد�پرد  در رال و جان�هاى خواه نداده و با امود رديدى به خوشك و تر

استگو هستند.چنين كسانى ر

ىنتيجهگير
تى،عزارگو،به دنبال تربيت انسان بر مبناى سر بلندى و بزر(ع)مديريت امام حسين

ت�مندى استال تأمين مى�كند،عزا در همه احوا آن چه سالمت آدمى رامت است زيرو كر
نه�اىفيع�ترين جايگاه است و نظام تربيتى بايد به گوت در تربيت،رو از اين رو جايگاه عز

دمان،نفىت مرنه عامل نفى عزساند و هر گوت حقيقى برا به عزمان يابد كه انسان�ها رساز
د نشانند.امام با قيام خود تا انسان�هايى با شخصيت ايمانى و منش�انسانى تربيت شوشو

ا در جامعه عينيت بخشيد و با عمل به آن سعادتآنى راسته�هاى الهى و قران خوداد كه مى�تو
د.ا كسب كرى رى و اخرودنيو

افتت و شرهدف اساسى،تربيت انسان�ها بر مبناى عز(ع)در مديريت حسين بن على
ا به خوبىندگى رگ و زش مى�يابد،فلسفه مرانسانى است.انسانى كه در اين مكتب پرور

د حيات باگز حاضر نمى�شوده و هرى نموت پافشارايطى بر حفظ عـزدريافته و در هر شر
ت درخت كه نقش عزجيح دهد.او به انسان�ها آمـوافت ترگ و شرا بر مرى رارذلت و خو

شتى و پستى تـنت نباشد،انسان به هر زى كه اگر عزتربيت،نقش اساسى است به طـور
دد.ذلت منشأ همه بدى�ها و فسادهاست.لذا بهترينده مى�گرمى�دهد و به هر گناهى آلو

 در(ع)تمندى به آنان است و امام حـسـيـنح عزد و اجتماع،انتـقـال رواى اصالح فـراه برر
خت.ا به همگان آموافت رت و شرس عزتمند خويش،درمديريت عز
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.١٥٥ / ١ل كافى،.اصو١
.٥٥٨ / ٢.كامل ابن اثير،٢
.٩٨ / ٣.حياه االمام الحسين ابن على،٣
.٣٣٢٨ / ٤ان الحكمه،.ميز٤
.سخنان حسين بن على(ع)از مدينه تا كربـال،مـحـمـد٥

ات اسالمـى،قم،دفتر نشر انتشار٣١ /صادق نجمى
ه علميه قم.سين حوزابسته به جامعه مدرو

.در قلمرو تعلـيـم و تـربـيـت اسـالمـى از ديـدگـاه امـام٦
قم،،ظهـور٤٥ /على(ع)،حسينعلى سرباز حسينـى

٤٥ / ١٣٨٠.
آن،دات فى غريب الـقـراغب االصفهانـى،الـمـفـر.الـر٧

.٥٦٣ /ت فه،بيروالمعردار
١٧آن،ان فى تفسير القر.محمد حسين طباطبايى،الميز٨

/ ٢٢.
ت..لغت نامه دهخدا،ماده عز٩

.١٠٤ / ١سيله،.تحرير الو١٠
.٢٣٧ / ٢الكلم،الحكم و درر.غرر١١
.٦٣ / ٥.كافى،١٢
.٣٦ / ٣٣ان،.تفسير الميز١٣
.١٦٥ / ١٣ى،حماسه حسينى،.استاد مطهر١٤
.٤٠٥٦الحكم،حديث .غرر١٥
.١٣٠ /ف .لهو١٦
ان از نـظـر عـقــل و.مـحـمـد تـقـى فـلــســفــى،جــو١٧

.٢٩٢ / ٢احساسات،
.١٤ / ٥ح،.الفتو١٨
.١٧٠ / ٢٥ار،االنو.بحار١٩

.٣٩٠.نهج البالغه،كلمه قصار ٢٠
.١٩٢ / ٤٤ار،االنو.بحار٢١
.٢٣٥ /شاد،شيخ مفيد .االر٢٢
̀ العقو٢٣ .١٧١ /ل .تح
/انى،لمعات الحسين .سيد محمد حسين حسينى طهر٢٤

٧٠.
جمـهف،ترف على قتلى الطفوس،لهـو.سيد ابن طاوو٢٥

.١٤٥ /دكتر عقيقى بخشايشى 
ت و افتخـاراسال عـزى تنكابنى،چـر.على�اصغر امـيـر٢٦

/عه مقاالت همايش امام حسـيـن(ع)حسينى؟مجمـو

١٣٨١ ،٢١٧.
.١٤٢ /.سخنان حسين بن على ٢٧
.٤،باب ٣٩ايت ،رو٢٥٥ / ٢٨ار، االنو.بحار٢٨
.٢٤ / ٣.حماسه  حسينى، ٢٩
.٢٥ /دى،مقتل الحسين .ابو مخن` االز٣٠
جمه االمام الحسين من تاريخ دمشق،ابن عـسـاكـر.تر٣١

.١٩٨ /دى تحقيق محمد باقر محمو
٣ج الذهب، دى،مرو،مسعو٢٩١ /اص ة الخو.تذكر٣٢

.٣٠٤ / ٤ى،،تاريخ طبر٧٩ /
.٣٢٦ / ٤٤ار،.بحار االنو٣٣
.٩٤ ـ ٩٣ص / ٢لى محالتى،سوجمه رشاد،تر.ار٣٤
.٩٩ / ٤.مناقب،٣٥
.٢٠٣ /.سخنان حسين بن على از مدينه تا كربال٣٦
ت امام حسين(ع)در روز عيـد.به همين جهت در زيار٣٧

انيم «السالم عليك يا شريـكقربان و عيد فطر مى�خو
).٨٢١ /آن »(مفاتيح الجنان القر


