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چكیده
این پژوهش به استخراج "الگوی رهبری امام حسین(ع) در قیام عاشورا" میپردازد .پژوهش
بر اساس نوع هدف ،بنیادی و به لحاظ روش ،توصیفی ـ کیفی است .شیوه گردآوری دادهها
بررسی اسناد و مدارک و دارای رویکرد استقرایی است .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها و شناسایی
الگو از شیوه تحلیل مضمون استفاده شده است .در این پژوهش به کمک نرمافزار تحلیل دادههای
کیفی( ،)NVivoمقاتل و تواریخ دوازده گانه ،مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به مشخص
شدن  62مضمون پایه منجر شد 62 .مضمون پایه در یازده مضمون سازماندهنده طبقهبندی شد و
در پایان نیز به منظور ارائه الگوی رهبری امام حسین(ع) در قیام عاشورا ،یازده مضمون یاد شده در
سه مضمون فراگیر هدف ،اصول و روشها قرار گرفت .در میان مضمونهای سازماندهنده ،هفت
مضمون ظلمستیزی ،خدامحوری ،اخالقمداری ،احکاممحوری ،عقلگرایی ،تکلیفمحوری و
بصیرتمحوری به اصول رهبری امام حسین(ع) اشاره دارد.
كلیدواژهها :الگوی رهبری در قیام عاشورا ،قیام عاشورا ،تحلیل مضمون مقاتل و تواریخ ،سیره امام
حسین(ع).
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مقدمه
يكي از مهمترين رموز موفقيت رهبران و مصلحان بزرگ در طول تاريخ بشر برخورداري آنان
از آيين سياسي ،اجتماعي و يا راهبردي است كه بر اساس آن سير و روند حركتي خود را
ساماندهي ميكنند و جامعه مطلوب خود را محقق ميسازند (كاظمپور.)8 :8811 ،
حضرت امام حسين(ع) نمونه برجستۀ مصلحي جهاني است كه در تمامي زندگاني او اصول و
عقايدي تخطيناپذير مشهود است و به وسيله آن قيامي را پيريزي ميكند كه رهبري و
اصالحگري آن نه در دوران خود كه تاكنون و پس از  81قرن بعد از حيات مادي او مشهود است؛
حركتي كه در سراسر آن جلوات رهبري و مديريت آشكارا قابل مشاهده است .ذيالً به نمونههايي
از اين جلوهها اشاره شده است:
ـ برنامهريزي :برنامهريزي در مورد زمان حركت از مدينه و انتخاب مقصد(مكه) (قمي:8811 ،
 ،)67برنامهريزي در مورد منزلگاههاي بين مسير و...
ـ تدبير :تدبير در طول مسير ،هنگام جنگ مثل چگونگي چينش چادرها و حفر خندق (مفيد،
 ،)116 :8811آرايش نيروها در روز عاشورا و...
ـ ايجاد انگيزه و چشمانداز بين اصحاب؛ مانند صحبتهاي امام در شب عاشورا (كوفى:8811 ،
)886
از گزارههايي كه به عنوان نمونه ارائه شد ،دريافت ميشود كه از تاريخ عاشورا در حوزه
مديريت و رهبري ميتوان استفادههاي فراوان كرد كه البته اين پژوهش در پي همين هدف است.
با مرور تاريخ اسالم و بررسي اجمالي آيات قرآن كريم و مطالعه احاديث ائمه معصومين(ع)
درمييابيم كه اسالم بر جنبههاي اجتماعي ،اداره افراد و بويژه آيين مملكتداري و زمامداري تأكيد
زيادي كرده است (جواديآملي .)813 :8861 ،دگرگوني در وضعيت مسلمانان از زماني آغاز
ميشده كه مديريت و رهبري جامعه اسالمي از هدف اصلي آن فاصله ميگرفته است و افراد دچار
انحراف ميشدند .از اين رو ضرورت پرداختن به الگوهاي برآمده از متن آيات گهربار قرآني و
احاديث و روايات گرانبهاي ائمه معصومين(ع) همواره احساس ميشود (خنيفر.)853 :8811 ،
يكي از منابع توليد الگوهاي اسالمي رهبري ،واقعه عاشورا است كه محدوده زماني كمتر از نيم
سال يعني از مرگ معاويه و درخواست بيعت براي يزيد تا شهادت امام را در بر ميگيرد.
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مبانی نظری پژوهش
رفتار سازمانی و رهبری در اسالم
رفتار سازماني ،كه معموالً با  8OBاز آن نام برده ميشود به صورت حوزهاي متشكل از چند
نظام علمي است و به شناخت و به اداره بهتر افراد در محيط كار كمک ميكند (كريتنر و كينيكي،
 .)38 :8811مهمترين مفهوم در حوزه رفتار سازماني را ميتوان مقوله رهبري دانست (سيدجوادين
و جليليان.)81 :8838 ،
يكي از رهبران موفقي كه توانست با رفتارشناسي اسالمي و درک پيشفرضهاي اسالمي افراد و
گروههاي جامعه اسالمي به پيچيدگيهاي رفتاري درباره خويش آگاه شود و با شناخت فكري و
ايدئولوژيكي آنان ،آنها را به طور اثربخشي ،هدايت و كنترل كند و در تغيير رفتار آنان موفق باشد،
حضرت امام خميني(ره) بود .ايشان با بيان درک انگيزههاي رفتاري مسلمانان ،چگونگي موفقيت
در اين عرصه را چنين ترسيم ميكند:
قلوب مسلمين را بايد توسط اسالم جلب كرد؛ «بذكر اهلل تطمئن القلوب»؛ تمام قلوب دست
خداست ،مقلبالقلوب خداست .به خدا متوجه شو تا دلهاي مردم به تو متوجه شود (امام خميني،
 ،8817ج .)838 :8
در نتيجه حوزه رفتار سازماني در سازمانهاي اسالمي ،رفتار فردي ،گروهي و سازماني «انسان با
پيشفرضهاي معرفتي اسالمي» است و بالطبع موضوع رفتار در جوامع اسالمي با ديگر جوامع متفاوت
است؛ از اين رو نوع رفتار مديران مسلمان متفاوت خواهد بود (شفيعي.)8 :8815 ،
طبق نظر استاد شهيد مطهري ،هدف رهبري در ديدگاه اسالم" ،هدايت افراد" و به بيان كاملتر
"رشد و ارشاد" ايشان است (قوامي.)868 :8818 ،
اصول مديريت از ديدگاه قرآن و اسالم نيز به اين شرح بيان شده است" :نظم و انضباط" ،كه
آن را ميتوان از كتاب تكوين و تشريع آموخت؛ "عزم راسخ و تصميم قاطع" كه حاكي از
متمركز بودن مديريت قرآني است؛ "تقسيم امور و تفكيک مسئوليتها" كه سرعت و آساني در
كارها از آثار آن است و همچنين "شرح صدر""،خدامحوري" و "روشمندي" از ديگر اصول
مديريت از ديدگاه قرآن است (وفا.)31 :8838 ،
1 - Organizational Behaviour
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رهبری امام حسین(ع)
داستان عاشورا و اباعبداهلل(ع) از نظر حسن رهبري و نفوذ رهبر شگفتانگيز است .داستان 63
يار ايشان از نظر رهبري و رهبريپذيري ،نمونه بينظيري در جهان است و با اينكه رهبر روز اول
اعالم ميكند كه ما در راه هدف كشته ميشويم ،توانست نفوس مستعد را گرد آورد (مطهري،
.)835 :8813
به نوعي ميتوان رهبري و مديريت امام حسين(ع) را مديريت و رهبري بر مبناي هدف و نتيجه
دانست .هدف از قيام ،اصالح مفاسد امت ،احيا و زنده كردن سنت و قانون رسول خدا(ص) و راه و
رسم علي بن ابيطالب(ع) بوده است .پس اين قيام براي نگهداري دين و تكليف بوده است؛ چرا كه
امام به خودش تعلق ندارد ،بلكه بيش از هر چيز به اصول و ارزشهاي دين اسالم تعلق دارد
(سربازحسيني ،بيتا.)61 :
مديريت امام حسين(ع) در نهضت عاشورا را مىتوان به صورت الگوى رفتارى و هدايت
افراد در جهت رسيدن به هدفهاي نهايى در نظر گرفت .از ديدگاهي ديگر ،هدف اصلى در
مديريت ايشان ،تربيت انسانها بر مبناى سربلندى ،بزرگوارى ،عزت و كرامت است .امام حسين(ع)
با قيام خود نشان داد كه مىتوان خواستههاى الهى و قرآنى را در جامعه عينيت بخشيد و در رأس
همه ،روحيه مبارزه با طاغوت و حفظ عزت اسالمى را سرلوحه كار خويش قرار داد (زروندي
رحماني ،بيتا.)816 :
الگوی روابط انسانی در تربیت دینی امام حسین(ع)
نهضت عاشورا به عنوان يكي از برجستهترين جلوههاي سيره عملي امام حسين(ع) الگويي
كامل در زمينه تربيت ديني است؛ به گونهاي كه سيره عملي امام حسين(ع) در جريان واقعه كربال
الگويي كامل و جامع در روابط چهارگانه انسان (ارتباط با خدا ،ارتباط با هستي ،ارتباط با خود و
ارتباط با انسانهاي ديگر) ارائه ميكند.
عبادت آگاهانه ،توكّل و تسليم و رضا در مفهوم پويا و سازنده ،الگوهاي تربيت ديني در
ارتباط انسان با خالق در سيره امام حسين(ع) است .توجه به تفاوتهاي فردي انسانها در روند
تربيت ،كلنگري مثبت ،عملگرايي و احترام به حقوق ديگران از جمله عواملي است كه در
چارچوب ارتباط انسان با ديگران قرار دارد .عزّت نفس ،كه صالبت و اقتدار در برابر دشمنان را
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به همراه دارد و هم چنين تواضع در برابر دوستان و بندگان خدا از جمله آثار تربيت ديني تجلّي
يافته در سيره امام است كه مبين نقش تربيت ديني در ارتباط انسان با خود است .استفاده از
امكانات مادي و غيرمادي در دنيا در زمينه تحقق اهداف متعالي ،الگوي عملي سازندهاي است
كه در سيره تربيتي امام در ارتباط با دنيا به چشم ميخورد (نوروزي و بديعيان.)38 :8811 ،
جلوههای مدیریت و رهبری امام حسین(ع)
جلوههاي مديريت و رهبري امام حسين(ع) در صحنه عاشورا در ادبيات موضوع عموماً به
صورت تطبيقي منعكس شده و به تطبيق بعضي از موضوعات مهم مديريت علمي با برخي از
ويژگيهاي امام حسين(ع) پرداخته است كه در ادامه به آنها اشاره ميشود.
تصميمگيري :امام حسين(ع) به منظور اقامه اصل اجتماعى اسالم يعنى امر به معروف و نهى از
منكر از بيعت با يزيد سر باز زد و با صراحت و قاطعيت آن را رد كرد؛ از سوي عوامل يزيد در
مدينه ،سخت تحت فشار و تعقيب قرار گرفت؛ بدين دليل تصميم گرفت كه از مدينه خارج شود و
در مكّه ،حرم أمن الهى استقرار پيدا كند و از آنجا صداى اعتراض خود را به گوش مسلمانان جهان
اسالم برساند (حميديزاده.)818 :8818 ،
برنامهريزي :جلوههاي برنامهريزي در قيام امام بسيار است كه به دو نمونه از آنها اشاره ميشود:
 8ـ همراه كردن خانواده و اهل بيت(ع) با خود و سپردن بخشي از مأموريت قيام به حضرت
زينب(س) و امام سجاد(ع) براي رساندن پيام امام به گوش جهانيان
 3ـ دورانديشي امام در شيوههاي نظامي و آرايش جنگي (كوشكي.)11 :8818 ،
هماهنگي :هماهنگى در نهضت حسينى در متعاليترين وجه خود تجلّى يافته بود .همه مؤمنان و
عاشقان كه با اهداف و عقايد امام هم نظر بودند با شنيدن حركت و قيام امام از نقاط دور دست به
سوى امام شتافتند و به شكلى وحدت يافته قيام حسينى را بر پا داشتند (حميديزاده.)858 :8818 ،
انگيزش :سخنرانيهاي امام قبل از عاشورا و همچنين روز جنگ ،همگي براي ياران انگيزه ايجاد
ميكرد؛ به طور مثال« :اى بزرگزادگان ،صبر و شكيبايى به خرج دهيد كه مرگ چيزى جز پل
نيست كه شما را از سختى و رنج عبور ميدهد و به بهشت پهناور و نعمتهاى هميشگى مىرساند.
مرگ پلى است كه اين گروه مؤمن را به بهشتشان مىرساند و آن گروه كافر را به جهنمشان؛ آرى،
نه دروغ شنيدهام و نه دروغ مىگويم» (نجمي.)813 :8861 ،
سازماندهي :در تأييد وجود نوعى سازماندهى در حركت امام حسين(ع) الزم است به اين نكته
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اشاره شود كه امام در آستانه عزيمت از مدينه به كربال آشكارا به دو بخش از مبارزه خود اشاره
مىكند كه يكى بخش شهادت (عمليات نظامى) و ديگرى بخش اسارت (عمليات فرهنگى)
خواندن اوست.
همچنين برنامهها را به كوتاه مدت شامل "اقدامات و پيشبينى حوادث احتمالى در منازل طى
شده" و برنامه بلندمدت كه شامل "اسارت فرزندان و خاندانش مىشد" تقسيم نموده بود (حميدي
زاده.)853 :8818 ،

سابقه پژوهش
پژوهشهاي گوناگوني در زمينه رهبري در اسالم با موضوع امام حسين(ع) انجام شده است كه
ذيالً به برخي از آنها اشاره ميشود:
ـ جلوههاي مديريت در حركت امام حسين(ع) :در اين مقاله مجموعه آموزههاي مديريت و
رهبري نهضت عاشورا در سه سطح اساسي تبيين شده است :در سطح جذب و هدايت نيروها و
اصحاب از مدينه تا كربال ،در سطح هدايت و بيداري جامعه اسالمي و در سطح هدايت جامعه
جهاني .در اين مقاله نويسنده با ارائه شواهد تاريخي جلوههاي مديريت امام در زمينه تصميمگيري،
برنامهريزي ،سازماندهي ،هماهنگي و رهبري را بيان كرده است (حميديزاده.)888-871 :8818 ،
ـ رهبري در فرهنگ اسالمي از ديدگاه شهيد مطهري(ره) :در اين مقاله نويسنده در ابتدا به
تعريف ،بيان خاستگاه ،ضروت ،اصول ،شرايط و روش رهبري از ديدگاه استاد مطهري(ره)
ميپردازد و در نهايت رهبري را مترادف «رشد» و «ارشاد» معرفي ميكند (قوامي 861 :8818 ،ـ
.)851
ـ درامدي بر الگوهاي مديريتي امام حسين(ع) :اين مقاله به بررسي تطبيقي بعضي از موضوعات
مهم مديريت علمي با بعضي از ويژگيها و صفات امام حسين(ع) پرداخته است .نويسنده پس از
معرفي فرايند مديريت از هرسي و النچارد به بيان مباحث تطبيقي حوزههاي برنامهريزي،
سازمان دهي ،انگيزش ،كنترل ،نظريه سلسله مراتب نيازهاي مزلو ،آموزش منابع انساني و ...ميپردازد
(كوشكي 31 :8818 ،ـ .)18
ـ الگوي روابط عزتمدار با تأكيد بر سيره امام حسين(ع) :در اين اثر نگارندگان در پي تبيين
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جايگاه عزت و عزتمداري در نهضت تربيتي عاشورا هستند .اين مقاله به شيوه تحليلي به بررسي
عزتمداري در سيره امام حسين(ع) در جريان واقعه عاشورا پرداخته و به اين نتايج دست يافته كه
سيره امام(ع) بويژه در واقعه كربال ،الگويي كامل و جامع در زمينه عزتمداري و تقويت نفس
است و در مكتب ايشان تعامالت انساني اعم از تعامالت فردي و اجتماعي بر مبناي عزت شكل
ميگيرد (بديعيان گورتي و همكاران.)6-31 :8831 ،
پژوهشها و آثار ديگري در اين زمينه هست كه ميتوان به «مطالعه و بررسي استراتژي پيشوايان
دين در ارتباط با مديريت سياسي جامعه» (كاظمپور )8811 ،و «طراحي الگوي رهبري در اسالم و
اعتباربخشي آن» (شفيعي )8838 ،اشاره كرد.
شايان ذكر است كه در ميان پژوهشها هيچ يک به طور خاص به بحث رهبري امام حسين(ع)
نپرداخته است .حتي ميان مقاالتي كه در مورد امام حسين(ع) و در حوزه مديريت نگاشته شده
است با مقوله رهبري امام ارتباطي ندارد و البته رويكردي تهذيبي مدنظر بوده كه رفتار و گفتار امام
با مقوالت مديريتي تطبيق داده شده است .اين پژوهش در پي ارائه اثري در حوزه رهبري و دربارۀ
واقعه عاشورا و با رويكردي تأسيسي است كه در آثار موجود سابقه ندارد.

روش پژوهش
پژوهش بر اساس نوع هدف ،بنيادي 8و به لحاظ روش ،توصيفي ـ كيفي 3و شيوه گردآوري
دادهها بررسي اسناد و مدارک و داراي رويكرد استقرايي است .به منظور تجزيه و تحليل دادهها و
شناسايي الگو از شيوه تحليل مضمون استفاده ميشود.
تحليل مضمون شامل جستجو در جهت يافتن مضموني است كه در سراسر دادههاي ما تكرار
شده است (پونام و داورا .)88 :3188 ،8اين روش فرايند تحليل دادههاي متني است كه دادههاي
پراكنده و گوناگون را به دادههايي غني و تفصيلي تبديل ميكند (براون و كالرک.)7 :3117 ،1
محقق در تحليل مضمون با دستكاري چندباره دادهها ،بايد به حسّي در مورد آنها دست پيدا

1 - Basic/fundamental pure research
2 - Descriptive
3 - Ponnam & Dawra
4 - Braun & Clarke
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كند (الهوجيالن .)18 :3183 ،8پژوهشگر پس از اينكه چندين بار دادههاي كيفي را مرور ،و نسبت
به آن تسلط پيدا كرد ،دادههاي كيفي را كه بيشترين غنا را در موضوع پژوهش دارد ،مشخص
ميكند؛ پس از آن ،پژوهشگر دادههاي كيفي انتخاب شده را شناسهگذاري ميكند (استراوس،3
.)8 :8316
8

پس از پايان مرحله شناسهگذاري ،براي هر يک از آنها يک برچسب انتخاب ميكند؛ پس از
اين مرحله مضمونهاي فرعي به دست ميآيد .مضمونهاي فرعي در واقع همان برچسبهاي انتخاب
شده است .مرحله پاياني تحليل مضمون به دست آوردن مضمونهاي اصلي است .مضمونهاي اصلي
از تركيب مضمونهاي فرعي به دست ميآيد.
روایی و پایایی
مايلز و هابرمن معتقدند كه روايي مضمونها در مرحله اول و آخر تجزيه و تحليل دادهها
ضروري است .بررسي امكان اطمينان مضامين ،پس از بازخورها روش خوبي به منظور كسب
اطمينان از روايي داشتن شناسهها است .در دهه  8311گوبا و لينكلن 1مفهوم «امكان اعتماد »5را
معيار جايگزيني روايي و پايايي مطرح كردند تا به كمک آن دقت علمي را در پژوهش كيفي مورد
ارزيابي قرار دهند (داناييفرد و مظفري.)816 :8816 ،
متأسفانه در پژوهشهاي كيفي با نداشتن ابزارهاي تجزيه و تحليل دادهها روبهرو هستيم .در
تحقيق كيفي به ابزارهاي پيچيدهتري براي تحليل دادههاي كيفي نياز داريم (استرلينگ:3118 ،7
 .)815نرمافزارهاي رايانهاي در توسعه كاربرد تحليل مضمون در پژوهشهاي كيفي نقش بسزايي
دارد و پژوهشگران با سرعت و دقت بيشتر و زمان كمتري ،پژوهش را انجام ميدهند .استفاده از
 NVivoبه دليل افزايش شفافيت و امكان تكرارپذيري پژوهش به نوعي اعتبار و مقبوليت آن
افزايش مييابد (ذوالفقاريان و لطيفي.)51 :8831 ،
به منظور استخراج الگوي رهبري امام حسين(ع) در قيام عاشورا ،منابع زير مورد واكاوي عميق
قرار گرفت كه با مشورت يكي از استادان گروه تاريخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انتخاب شده
1 - Alhojailan
2 - Strauss
3 - Label
4 - Guba & Lincoln
5 - Trustworthiness
6 - Stirling
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است.
جدول  :9منابع مورد استفاده در پژوهش
ردیف

نویسنده

نام اثر

ردیف

نویسنده

نام اثر

1

لهوف

سیدبنطاووس

7

االرشاد

شیخ مفید

6

نفسالمهموم

شیخ عباس قمی

8

وقعهالطف

ابیمخنف کوفی

3

تاریخ طبری

طبری

9

طبقاتالکبری

ابنسعد واقدی

سیدصادق نجمی

11

فرهنگ جامع سخنان

پژوهشکده

امام حسین(ع)

باقرالعلوم(ع)

5

مقتل مقرم

سیدعبدالرزاق مقرم

11

مثیراالحزان

ابننما حلی

2

مقتلالحسین(ع)

خوارزمی

16

الفتوح

ابناعثم کوفی

4

سخنان حسین بن علی(ع)
از مدینه تا کربال

تجزیه و تحلیل دادهها
فرايند تحليل دادههاي كيفي شامل چهار مرحله است :آمادهسازي ،آشنا شدن ،شناسهگذاري و
به دست آمدن مضامين اصلي (گلوردي.)35 :8838 ،
در اولين مرحله از تحليل دادهها ،ابتدا منابع مورد نظر در حوزه پژوهش در نرمافزار NVivo
بارگذاري ميشود؛ پس از آمادهسازي منابع ،مراحل دوم و سوم تحليل نيز با هم انجام ميشود؛
يعني منابع گوناگون پژوهش بارها مطالعه و مطالب و بندهايي انتخاب ميشود كه به نوعي ميتواند
پاسخگوي سؤال پژوهش باشد و به آنها يک چسب خاصي اختصاص داده ميشود.
در پايان برچسبزني و شناسهگذاري بهصورت اوليه و ابتدايي  68شناسه از منابع مشخص شد.
سپس اين شناسهها در معرض قضاوت چهار نفر از كارشناسان قرار گرفت كه مشخصات آنان در
جدول ذيل آمده است.
جدول  :2كارشناسانی كه برای بازبینی شناسهها از آنان نظرسنجی شد.
سطح تحصیالت

تخصص

استاد دانشگاه تهران

مدیریت و برنامهریزی

استادیار دانشگاه تهران

خطمشیگذاری

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

خطمشیگذاری

دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع) و عضو مرکز رشد دانشگاه

مدیریت جهادی ـ مدیریت صنعتی
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سرانجام پس از بازنگري و حذف شناسههاي موازي و تكراري و ادغام شناسههاي مشابه57 ،
شناسه مرتبط با الگوي رهبري امام حسين(ع) مشخص شد.

یافتههای پژوهش
پژوهشگران ،شناسه هايي را كه بيشترين قرابت معنايي و مفهومي دارند ،كنار هم قرار دادند و به
خلق معاني و واژههاي جديد پرداختند .در واقع ،شناسهها در قالب مضمونهاي پايه دستهبندي شده
است؛ پس از آن مضمونهاي سازماندهنده ،و در نهايت مضمونهاي فراگير الگوي رهبري امام
حسين(ع) استخراج شد كه به طور خالصه در جدول ذيل آورده شده است:
جدول  :3مضمونها در الگوی رهبری امام حسین(ع)
ردیف
1
6

مضمونهای پایه
تالش برای هدایت شدن افراد (رشد و ارشاد)

مضمونهای سازماندهنده مضمونهای فراگیر
تالش برای هدایت افراد
یا رشد و ارشاد

سیاست تهاجمی ،ظلمستیزی و عزتمداری ،غیرت ،شجاعت،

هدف

ظلمستیزی

دفاع از حقوق محرومان

3

دعا و مناجات ،توکل

خدامحوری

4

مروت و جوانمردی ،عفو و بخشش ،وفای به عهد

اخالقمداری

5

پایبندی به احکام دین

احکاممحوری

2

آیندهنگری ،تدبیر ،منابع انسانی ،توجه به نقش اطالعات

عقلگرایی

7

عمل بر مبنای تکلیف

تکلیفمحوری

8

وسعت بخشیدن به گستره دید افراد برای انتخاب آگاهانه هدف بصیرتمحوری

9

آگاهسازی دشمن ،روشنگری افکار عمومی ،آگاهسازی اطرافیان

روشنگری

11

نهیب زدن ،اتمام حجت ،معجزه

انذار

11

نصیحت و خیرخواهی ،رابطه عاطفی با یاران

رفق و نرمش

اصول

روشها
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با توجه به جدول ،الگوي رهبري امام حسين(ع) را ميتوان به اين شكل ارائه كرد:

روشنگری
روشها

رفق و نرمش
انذار

عقلگرایی

تکلیفمحوری

ظلمستیزی

احکاممحوری

بصیرتمحوری

اخالقمداری

هدف

اصول رهبری

خدامحوری
رشد و ارشاد
(هدایت)

نمودار  :9الگوی رهبری امام حسین(ع) در قیام عاشورا (از مدینه تا كربال) ،محقق ساخته ـ 9313

با توجه به جدول مضمونها و با نظر به الگو ،بخشهاي مختلف الگوي رهبري امام حسين(ع) به
شرح ذيل است .در ابتدا به شرح اصول رهبري امام پرداخته ميشود:
ـ خدامحوري :خدامحوري يكي از اصول رهبري امام است كه شايد بتوان در نگاهي كالنتر،
ديگر اصول را ذيل آن جمع كرد .در زير به نمونهاي از نقش دعا و مناجات در رهبري امام در
صحنه نبرد اشاره شده است:
«پروردگارا در تمام پيشامدهاى ناگوار ،پشتيبان منى و در هر سختى به تو آرزومندم و تو در
هر پيشامدى كه براى من اتفاق مىافتد ،يار و ياور منى و اطمينان من به توست( »...مفيد:8811 ،
.)116
ـ ظلمستيزي :يكي از اصول رهبري امام ،كه اساس قيام ايشان را تشكيل ميداد و خود داراي
مضمونهاي فرعي چون سياست تهاجمي ،غيرت ،شجاعت و دفاع از حق محرومان است .بياني از
حضرت اباعبداهلل(ع) در اين مورد:
هرگز با يزيد بيعت نكنم ،بلكه به سنت جدّ خويش محمّد مصطفى(ص) و سيرت پدر
خويش على مرتضى(ع) خواهم رفت (كوفي.)185 :8863 ،
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ـ اخالقمداري :امام در حساسترين موقعيتها و تحت سنگينترين فشارها اخالق را فراموش
نكردند؛ حتي در برابر دشمنان خود .آب دادن به حر و سپاهيانش و حتي مركبهاي آنها ،مروت و
جوانمردي امام را در مقابل دشمن نشان ميدهد (مفيد.)137 :8811 ،
ـ احكاممحوري :امام احكام الهي را فراموش نكرد؛ حتي در وضعيت سخت جنگ .نمونه
برجسته و معروف اين اصل ،برپايي نماز توسط ايشان و ياران باوفايش در ظهر عاشورا و در صحنه
سنگين كارزار است (مفيد.)136 :8811 ،
ـ عقلگرايي :اين اصل مضمونهاي فرعي ديگري چون تدبير و برنامهريزي ،آيندهنگري ،توجه
به نقش اطالعات و مسائل مربوط به منابع انساني دارد .برخالف فضاي احساسي ،كه پيرامون
شخصيت امام و واقعه عاشورا هست ،حركت ايشان سرشار از تعقل و واقعنگري است به طوري كه
تنها مضمون "تدبير" بيشترين تكرار را بين شناسهها به خود اختصاص داد .نمونهاي از اين اصل در
تدبير و ذكاوت امام در استقرار خيام و آرايش جنگي نيروها قابل مشاهده است (طبري:8815 ،
.)8131
ـ تكليفمحوري :ابزار مخالفت بسياري از كسان چون محمد حنفيه و ابن عباس ،سختيهاي
جانفرساي جنگ و ...است كه هيچ كدام امام را از تكليف الهياش باز نداشت.
امام در جواب امسلمه :مادر جان! من مىدانم كه به ظلم و عدوان كشته خواهم شد .خداى
عزوجل مىخواهد كه حرم و جمع مرا پراكنده و سرگردان ببيند و اطفال مرا كشته يا اسير ببيند
در حالىكه آنها كمک ميخواهند و كسى آنها را يارى نمىكند (مقرم.)57 :8818 ،
ـ بصيرتمحوري :بصيرتدهي و ايجاد بصيرت بين ياران و حتي نيروهاي عادي دشمن (نه
سران و فرماندهان سپاه كفر) در رهبري امام نقش پررنگي دارد .ايشان در انتخاب آگاهانه هدف و
ايجاد وسعت در ديد افراد بسيار تالش ميكند .شاهد اين موضوع اختيار دادن به اصحاب براي
خارج شدن از صحنه جنگ در شب عاشورا است .در تعريف داتري و ريكس از رهبري نيز به اين
موضوع اشاره شده است كه پيروان بايد عالقهمندانه هدفها را انتخاب كنند (ساعتچي و عزيزپور
شويي.)3 :8811 ،
پس از بيان اصول به بيان روشهاي امام حسين(ع) در واقعه عاشورا پرداخته ميشود:
ـ روشنگري :بدون شک ،اصليترين روش امام در جريان قيام عاشورا روشنگري است.
آن حضرت در آخر نامه ،مردم را به اين جمله توجه داد« :به جان خودم سوگند ،پيشوا كسى
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است كه مطابق با دستور كتاب خدا رفتار ،و بر مردم حكومت كند و عدل و داد را در ميان افراد
رواج دهد و خود هم بدين حق ،متدين و پايبند باشد و خود را مطيع و فرمانبردار خدا بداند
والسالم» (مفيد.)818 :8811 ،
امام عالوه بر روشنگري ،دو روش ديگر را ،كه به نوعي در مقابل يكديگر است ،مورد استفاده
قرار داد كه مورد اول در برابر ياران و نزديكان ايشان و مورد دوم در برابر دشمنان بود:
ـ رفق و نرمش :حسين در حالى كه مسلم بن عوسجه هنوز رمقى داشت به بالين او آمد و براى
وى آمرزش خواست و اين آيه را خواند :از مردان راستگو و وفادار ،برخيشان درگذشتند و بعضى
هنوز در انتظار مرگند و تغيير و تبديلى در كار ندادند (مفيد.)157 :8811 ،
ـ انذار :سپس حسين عليه السّالم فرياد برآورد" :آيا دادرسى نيست كه براى رضاى خدا بداد ما
برسد؟ آيا دفاعكنندهاى نيست كه از حرم رسول خدا دفاع كند؟" ...كه حر در اين لحظه به امام
پيوست (سيدبنطاووس8181 ،ق.)813 :
سرانجام به هدف قيام امام توجه ميشود كه رشد و ارشاد است:
چون مكه از تاريخ حركت حسين(ع) ،كه اواخر رجب بود ،كم كم محل اجتماع حجاج و
مسلمانان شهرهاي دور اسالمى مىشد و بايد امام به همه مردم و همه مسلمانان ،مقاصد خويش را
بفهماند و دعوت اصالحى خود را تبليغ كند و با وضع كنترلى كه بنىاميه فراهم كرده بودند ،اين
مقصود جز در مكه و در موسم حج ميسّر نبود ،امام به مكه مسافرت كرد و تا هشتم ذيحجه ،كه
همه مسافران اطراف در آنجا جمعآورى مىشوند در آنجا ماند تا دعوت اصالحى خود را به همه
مردم برساند و( ...قمي.)67 :8811 ،
در توضيح اين الگو بايد گفت همان طور كه پيداست ،هدف امام از رهبري تنها هدايت افراد
به سوي خدا است .از هدايت با عناوين رشد و ارشاد نيز ميتوان ياد كرد .رشد در مورد اصحاب
امام معنا پيدا مي كند؛ چون ياران امام در راه حق هستند و تالش امام براي ايشان در راستاي رشد
است؛ ولي ارشاد در مورد دشمنان معنا پيدا ميكند؛ چرا كه اصالً ايشان در مسير مقابل امام قرار
دارند.
روشها نيز كه خود به سه دسته تقسيم ميشود ،راههاي امام براي هدايت افراد است.
در توضيح قسمت آخر الگو ،كه اصليترين بخش آن و پاسخ سؤاالت اصلي تحقيق به شمار
ميرود ،اصول رهبري امام منعكس شده است .در واقع اين اصول در تمامي موقعيتها بر رهبري

 / 042فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسالمی

سال  ،24شماره  ،3پاییز 0315

امام و روشهاي ايشان سايه افكنده است.
بيان اين مطلب حائز اهميت است كه اين عوامل بر اساس منابع تحقيق و بر مبناي ديدگاه
پژوهشگران استخراج شده است.

نتیجهگیری
اين پژوهش با هدف ارائه الگوي رهبري امام حسين(ع) در قيام عاشورا انجام شد .دستاورد و
توسعه نظري اين پژوهش اين است كه براي اولين بار الگوي رهبري امام حسين(ع) در قيام عاشورا
و با رويكردي تأسيسي مورد بررسي قرار گرفت و در انتها الگوي آن مشخص شد.
برخي از مواردي را كه در اين پژوهش تحت عنوان الگوي رهبري امام حسين(ع) به آنها اشاره
شد ،ميتوان در ادبيات رهبري يافت؛ مثالً ذكاوت امام در برنامهريزي و تدبير را ميتوان در قالب
"رويكرد ويژگيهاي مشخص" در نظر گرفت يا بصيرتدهي امام را ميتوان ذيل عنوان "وسعت
بخشيدن به گستره و ميدان ديد افراد" آورد كه ريچارد بويد 8آن را از مهارتهاي رهبران نسل جديد
معرفي ميكند.
تمامي ابعاد رهبري امام حسين(ع) را نميتوان در قالب تعريفات ،نظريهها و مطالعات رهبري
يافت كه در حال حاضر موجود است؛ به طور مثال هدف رهبري امام يعني هدايت و رشد و ارشاد
افراد را شايد نتوان در هيچ يک از نظريات يافت كه البته اين ناشي از تفاوت در جهانبيني
نظريهپردازان مديريت با رهبري الهي چون امام حسين(ع) است كه عموماً خاستگاه آنها در مغرب
زمين است.
روشهاي امام براي هدايت افراد نيز كامالً در جهت هدف ايشان تعريف شده است؛ به طور مثال
روشنگري در رهبري امام نقش بسيار پررنگي ايفا ميكند .روشنگري امام ،تمام مخاطبان ايشان را
شامل ميشود .مخاطباني از دشمنان در صحنه كربال گرفته تا مردم تمام دوران پس از حيات مادي
امام! ايشان با سخنرانيهاي فراوان ،اتمام حجتها ،نصيحتها و ...در هدايت افراد سعي دارند؛ البته
رفتن به سوي حق با انتخابي عالقهمندانه و آگاهانه .در واقع انتخابي از سر بصيرت و نه از سر
هيجانات و تبليغات و احساسات و از سر ناچاري .بصيرتدهي به افراد (اعم از خوديها ،دشمن و
1 - Richard Bayd
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حتي افرادي غير از اين دو دسته) از مواردي است كه امام بشدت بر آن اصرار دارند.
با توجه به اهميت موضوع رهبري و با توجه به برخي از محدويتها پيشنهاد ميشود كه
پژوهشگران عالقهمند ،الگوي نهايي پژوهش را پس از جرح و تعديل به عنوان الگويي برگرفته از
رفتار ،گفتار و مرام امام حسين(ع) در حوزه رهبري گسترش و توسعه دهند و زواياي مختلف آن را
بررسي و جستجو كنند.
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