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چکیده

، سازمانیگران پژوهشمهم مورد توجه  های همانندسازی سازمانی به عنوان یکی از موضوع ابتدادر این مقاله      
قرار گرفته است و امکان استفاده از آن توسط مدیران در زمینه بهبود عملکرد و کنترل رفتار کارکنان  مورد بررسی

های همانندسازی در فرهنگ شیعه و تجلی آن در رفتار شیعیان در  توجه به وجود زمینهبا سپس . بحث شده است
های زندگی شیعیان نمود  قالب همانندسازی با ائمه )ع( و به ویژه همانندسازی با امام حسین )ع( که در بیشتر زمینه

ها را در  نگی وجود این شاخصچگو ،ای همانندسازی شده و با استفاده از شاخصه دارد، همانندسازی حسینی معرفی
همانندسازی شیعیان با امام حسین )ع( بررسی نموده و امکان استفاده از همانندسازی حسینی در زمینه تربیتی 
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.مقدمه1
یک شخص »شناختی بر این اساس است که  روان –های اجتماعی  پایه بسیاری از تئوری     

تئوری هویت  .(Tajfel, 1981)« بیند های اجتماعی می چگونه خود را در رابطه با گروه
برای بحث همانندسازی  یارائه شده چهارچوب مفید( 6311) 1ترنر که توسط تجفل و 6اجتماعی

های اجتماعی مختلف  افراد خود را در گروه نظریه،کند،  زیرا بر اساس این  سازمانی فراهم می
کنند. تئوری هویت اجتماعی اظهار  بندی می ی و غیره( دستهن)مانند جنسیت، نژاد،  گروه س

  .کنند یجاد میای را ا های چندگانه کند که افراد برای توصیف خود در محیط، وابستگی می
همانندسازی اجتماعی برای  ومقایسه اجتماعی  ،بندی اجتماعی سه فرآیند روانی اصلی طبقه     

توصیفات »عبارت است از  9همانندسازی اجتماعی .هویت اجتماعی بر مبنای گروه وجود دارد
« کند  پوشانی که فرد بین هویت خود وگروه تصور می شخص از خود، بر مبنای یک هم

(Kreiner, & Ashforth, 2004). 
ها، توجه  شان با سازمان های اخیر نحوه تعریف افراد از خودشان در خصوص روابط در سال     

توجه به  روند رو به رشدی در زمینهرو  ؛ از اینسازمانی را به خود جلب کرده پردازان نظریه
مطالعات رفتاری  امل مهم درو به عنوان یک ع است همانندسازی در زمینه سازمانی وجود داشته

 ;Pratt, 1998; Foreman & Whetten, 2002) سازمانی مورد توجه قرار گرفته است

Haslam, et al. 2003) . 

در  شده انجامهای  ای بودن پژوهش رشته ، تکمشاهده قابلامروزه یک مشکل عمومی      
ای که در اینجا وجود دارد این  های مختلف از جمله رشته مدیریت، در ایران است. مسئله رشته

توان با ایجاد ارتباط بین دو موضوع که یکی مربوط به مبانی نظری سازمان و  است که چگونه می
یج برداری مناسبی از جنبه رفتاری از نتا مدیریت، و دیگری مربوط به فرهنگ مذهبی است بهره

 آن انجام داد؟
ها معموالً  مبانی نظری موضوع، سطح احساس تعلق افراد به سازمان، در سازمان بر اساس     

های سازمانی،  ها و آرمان ها نسبت به هدف رسد. در نتیجه، کارکنان سازمان پایین به نظر می
جدیت کافی  احساس تعهد کمتری کنند و در استفاده از دانش و تخصص خود و منابع سازمانی،

های کنترلی  دارد که از روش می بر آنها را  دهند. چنین شرایطی مدیران سازمان به خرج نمی
های سنتی عمل  برای کنترل رفتار کارکنان استفاده کنند. در کنترل سازمانی، بیشتر به روش

، این است شود شود که عمدتاً بر پاداش و تنبیه ملموس تکیه دارند. سؤالی که اینجا مطرح می می
 توان کنترل درونی را جایگزین کنترل بیرونی کرد؟ که چگونه می

                                                 
1. Social Identity Theory 

2. Tajfel & Turner, 1986

3. Social Identification 
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های سازمانی سنتی، به دلیل ظاهری بودن از عمق و تأثیر طوالنی مدت بر  همچنین، کنترل     
ای برای ایجاد این پرسش است که چگونه  رفتار کارکنان برخوردار نیستند. این ویژگی زمینه

 کنترل سازمانی را بر رفتار کارکنان بهبود داد؟توان عمق و تأثیر  می
های فراوانی در  از سوی دیگر، فرهنگ و سیره امام حسین )ع( و حماسه حسینی از پتانسیل     

ها در سطوح ملی و  رسد که  از این پتانسیل های مختلف برخوردار است که به نظر می زمینه
شود.  موضوع مهم مورد توجه این است که چگونه  سازمانی در جامعه ایرانی  استفاده مطلوبی نمی

های فرهنگ حسینی به عنوان یک زمینه تربیتی مطلوب و روشی جدید در  توان از پتانسیل می
 ها استفاده کرد؟ کنترل رفتار افراد در جامعه و سازمان

 
 .مبانینظریوپیشینهپژوهش2

سازمانی همانندسازی ندسازی سازمانی شده است که از همان های تعریفاگر چه در .
همانندسازی عبارت است »بر این نکته موافقت دارند که  ها آنولی بیشتر  هایی وجود دارد، تفاوت

 ,Pratt) «داند ییا موجودیت( را معرف خود م از اینکه یک فرد، یک عامل دیگر )فرد، گروه،

6تجفل ،برای مثال (.1987
پاسخی » عبارت است ازدارد که همانندسازی  اظهار می 2 :1982) (

 ,Aronson) «به تأثیر اجتماعی توسط خواست یک فرد برای اینکه مانند عامل تأثیرگذار باشد

احساس یکی بودن یا تعلق خاطر به »دیگری همانندسازی به  فیهمچنین در تعر. (34 :1992
 . (Ashforth & Mael, 1989: 2) شده است ریتعب« های انسانی تعدادی از مجموعه

یک فرآیند فعال که افراد »همانندسازی با سازمان یا هر چیز دیگر را   (1983a: 342) 1چنی     
داند. همچنین همانندسازی  می« کنند خود را به بعضی عناصر در مفهوم اجتماعی مرتبط می

ارتباط شناختی، زمانی که مفهوم فرد از خود دارای مشخصات مشابه با »سازمانی به عنوان یک 
احساس »ست از ا . همانندسازی سازمانی عبارتشود میتعبیر « ازمانی درک شده استهویت س

 ،های سازمان را ها و شکست ای که فرد، موفقیت یکی بودن فرد با یک سازمان و تجربه
. همچنین (Mael & Ashforth: 1992,  103 ) «داند های خود می ها و شکست موفقیت

ها ایجاد شده  های آن یک وابستگی جذاب که توسط افراد به سازمان»به  همانندسازی سازمانی
 ,Cheney)مرگان و همکارانش  .(Michel & Jehn, 2003: 1) تعبیر شده استنیز « است

ای که یک عضو سازمان، خود را با  درجه»به عنوان  همانندسازی سازمانی را (365 :1991
 اند. بیان کرده« کند د است سازمانش را تعریف میکنند که معتق های مشابهی تعریف می ویژگی

                                                 
1. Tajfel 

2. Cheney 
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باشد  رفتاری می شامل ابعاد شناختی، عاطفی، ارزشیابی، و، همانندسازی دارای ابعاد چهارگانه     
همیشه در فرآیند همانندسازی  .(Van Dick, et al. 2004b) که به یکدیگر پیوسته هستند

کنند.  این منابع  راد با آن همانندسازی میوجود دارد که اف« هدف»یا  «منبع»حداقل یک 
کارکنان  .(Morgan, et al. 2004) یا درون سازمانی باشند یسازمان توانند برون همانندسازی می

از آن  ها داشته باشند که هویت محیط کار را متعادل کرده، ممکن است منابع متعددی از هویت
 . (Ashforth & Mael, 1989) کند و یا مرتبط می کند، جدا می

 
سازمانی همانندسازی مقدمات توان  همانندسازی سازمانی ریشه در مقدماتی دارد که می.

ترین مقدمات  یکی از رایج دو سطح )سازمانی و فردی( مورد توجه قرار داد.ر د ها را آن
افراد  ۀلیبه وس سازمانارزیابی عمومی یک » شهرت سازمانی است که به عنوان همانندسازی،

. به دلیل اینکه (Gotsi & Wilson, 2001: 29) تعریف شده است« آن در طول زمان ذینفع
افراد  افزایش تمایلبه منجر این شهرت  شود، شهرت مثبت منجر به افتخار برای سازمان می

 Duckerich, etشود ) میدر جهت بهبود جایگاه اجتماعی خویش  سازمانبا برای همانندسازی 

al. 2002; Reade,  2001; Smidts, et al. 2001) متغیر دیگری که با همانندسازی مرتبط .
باشد، امکان همانندسازی  تر یقوهر چه هویت یک سازمان  قدرت هویت سازمانی است. است،

هویت سازمانی یابد.  اعضای سازمان با آن به منظور ایجاد یک احساس مثبت از خود افزایش می
طور عمیق ه هویتی که اعضای سازمان در سطح وسیع و ب» : قوی به شرح زیر تعریف شده است

  .(Kreiner, & Ashforth, 2004: 8) «باور دارند آن را
 

سازمانیهاشاخص همانندسازی ی به منظور تعیین قدرت همانندسازی یک فرد با یک .
مبانی نسبت به سازمان مورد بررسی قرار داد. بر اساس  فرد را  سازمان، الزم است که احساس

احساس تعلق به  های شاخصتوان با  همانندسازی افراد با یک سازمان را می ،موضوع نظری
 ،داشتن احساس مثبت از عضویت در سازمان، های سازمانی سازگاری با اهداف و ارزش، سازمان

 احساس امنیت تعریف کرد ، واحساس مقبولیت )پذیرفته شدن( در سازمان، حمایت سازمانی
(Abrams, 1992; Cheney, 1983a; Doosje, et al. 1995). 
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 6آشفورت ی که توسط کرینر وزهمانندساۀ افتی در مدل توسعه.مدلچهاربعدیهمانندسازی
همانندسازی، ناهمانندسازی،  رائه شده است، چهار بعد همانندسازی عبارتند از:( ا1002)

 تعریف فرد از خودش است،»ی همانندسازی دو گونه سنج، و همانندسازی خنثی.  همانندساز
ست از تعریف فرد از خود به ا عبارت 1همانندسازیناولی  ،«مشابه تعریفی که از یک سازمان دارد

و به  ،(Kreiner, & Ashforth, 2004: 7) نحوی که خود را متفاوت از سازمان تعریف کند
 & Bhattacharya) تعریف شده استنیز « احساس جدایی بین یک فرد و یک سازمان» معنی

Elsbach, 2002: 1) . 
با نداشتن مشخصات و اصولی توصیف خود را  افتد که فرد همانندسازی زمانی اتفاق مینا     
ناهمانندسازی  .(Elsbach, 2001) کند ها تعریف می کند که معتقد است سازمان را با آن می

جداسازی فعال  کی»؛ بلکه تسازمان نیس های فرد و یک عدم تطابق تصادفی بین ویژگی صرفاً
 ،این جداسازی .(Elsbach, 1999: 167)شود  و اختیار فرد انجام می باارادهاست که « از سازمان

و یا  های مختلف سازمانی مانند فرهنگ، از جنبهفرد شرمگین بودن احساس ممکن است شامل 
طور آگاهانه ه ص بهایی از هویت و شهرت سازمان باشد که یک شخ یا جنبه ،مأموریت سازمان

 . (Kreiner, & Ashforth, 2004) کند ها جدا می هویت خود را از آن
ارضاء  (6331) 9ها شود پرت از همانندسازی عاید آن افراد امیدوارند که منافعیدر خصوص      

چهار ریشه در رفع برای همانندسازی ه افراد انگیزکند که  ی فردی را مطرح کرده و بیان مینیازها
و نیاز کل نگرانه  نیاز به عزت نفس، نیاز به ایمنی، نیاز به احساس تعلق،از جمله: نوع از نیازها 

هایی  نگرانی ای با عدم اطمینان و اعضای سازمان به طور فزاینده .(Pratt, 1998, P. 181)دارد 
، بازار، انوادهکار و خوظایف مربوط به های بین  تنش شوند که از محیط خارجی مانند روبرو می

به دلیل چنین  .گیرند و دیگر تغییرات سازمانی نشأت می، سازی سازمانی کوچک، رقابت جهانی
 و معنی است، و بی ناقصها  ها ممکن است احساس کنند که زندگی آن تغییراتی اعضای سازمان

افرادی که  ؛ بنابراینپردازند برای زندگی میتر هیک معنی بیافتن جو برای  جست وبه بنابراین 
این جهت که  ممکن است بعضی اوقات به عنوان تالشی در کنند، احساس ناکامل بودن می
به  .(Pratt, 1998)پردازند ها ب همانندسازی با سازمان به ،ها دست دهد احساس کامل بودن به آن

دنیای مدرن یکی از دالیل اصلی احساس  های دینی در رسد که کاهش توجه به ارزش نظر می
های  کارگیری ارزش اغلب از طریق به، معنی بودن در زندگی برای افراد باشد. برای مثال افراد بی

  .(Pratt, 1998) بخشند به همانندسازی خود با یک سازمان عمق می ،دینی

                                                 
1. Kreiner, & Ashforth 

2. Dis-identification  

3. Pratt 
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سازمانی همانندسازی تأثیرات های مهمی در زمینۀ تأثیرات همانندسازی در سطوح  یافته.
 وتوسط کارکنان بین همانندسازی سازمانی برای مثال،  وجود دارد. سازمانی و گروهی، فردی،

 مثبت کشف شده است. یک رابطۀ از کارکنان، رفتارهای شهروندی سازمانیبروز و  آنان، عملکرد
 نسبت واقعی تعداد و آن، سازمان یا ترک در تمایل به ماندن میزان همچنین بین همانندسازی و

 ;Abrams, et al. 1998; Bartel, 2001ت )رابطۀ منفی دیده شده اس ،اخراج برابر استخدام در

Pratt, 1998) .دار  همچنین ادعا شده است که همانندسازی سازمانی موجب بهبود احساس معنی
همانندسازی  .(Ashforth, 2001) شود میتوسط کارکنان و کنترل بر کار  بودن، احساس تعلق،

اطالعات  به تسهیموسیلۀ تشویق ه را ب یت کنترل سازمانمشکال ،با موفقیت سازمان کنانکار
افزایش همانندسازی سازمانی در . (Alles & Datar, 2002) دهد کاهش می کنانتوسط کار

مؤثر است  کارگیری تالش اضافی در جهت رسیدن به اهداف سازمانی، به بهمدیران  تمایل
(Reade, 2001)ها و  ها و یا مجازات پیش بینی پاداش میزان همکاری را در غیاب ،ی. همانندساز

 دهد افزایش می ،تیا حتی نتایج مربوط به شهرو  ،هیا هر گونه انتظار برای مقابله به مثل در آیند
(Daws, et al. 1990)  گردد میدر کار نتایج مؤثر حصول فرآیندها و بهبود و منجر به 

(Kramer, et al. 1996).  در انگیزش ،مهمۀ کنند نییتععامل به عنوان یک همانندسازی 
 Haslam, 2001; Van) سازمان شناخته شده است به نفعکارگیری تالش خود  کارکنان برای به

Knippenberg, 2000). های بهبود  همانندسازی سازمانی یک تأثیر مثبت و قوی بر تالش
شهروندی  سطح رفتارهایا طرز مثبتی به و ب (Lee, 2004) مستمر کارکنان در سازمان دارد

ی برای کارکنان قراردادی ارتباط لو مرتبط است، هستند، دائمیی که در استخدام کارکنان
 ,Feather & Rauter) ین همانندسازی و رفتارهای شهروندی مشاهده نشده استب یتوجه قابل

پژوهشگران نیز ها، بعضی از  رات مثبت همانندسازی بر افراد و سازماناثعالوه بر کشف  .(2004
برای . (Dukerich, et al. 1998; Elsbach, 1999) اند رات منفی همانندسازی را بررسی کردهثا

 ممکن است به طور کامل در کار مثال یک فرد که بیش از حد با سازمان همانندسازی کرده،
منفی  همانندسازی رابطۀبه دلیل این که یا  ، وغرق شود و هویت شخصی خود را فراموش کند

 به شناسایی یا آشکار کمتر قادرفرد همانندساز ممکن است  ،سبت به سازمان داردبا بدبینی ن
 مشکالت سازمان باشد.  کردن
موجود، همانندسازی اثرات مثبت بر عملکرد در سطوح مختلف،  مبانی نظریبا توجه به      

همانندسازی زمینۀهمانندسازی این است که  فردی، گروهی، و سازمانی دارد، و نظریۀ مشترک در
هم هدف همانندسازی )مانند  شود که هم فرد همانندساز، و همیشه منجر به نتایج مفیدی می

ها یک  مدیریت همانندسازی در سازمان در نتیجه،شوند.  مند میها بهره گروه، یا سازمان( از آن
نیاز  اًهای خود، طبیعت ها برای رسیدن به اهداف و ارزش سازمان و مهم است موضوع اساسی و
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ها همانندسازی کنند. این عمل  ارزش و ها هدفدارند که اعضای سازمان را تشویق کنند تا با آن 
شود که برای سازمان مفید است. به همین دلیل است  منجر به بروز رفتارهایی توسط کارکنان می

ترل تئوری کن قراول شیهمانندسازی به عنوان پ، سازمانی دیدگاه مدیریتی و که امروزه از
های سنتی  مدیران امروزی به جای استفاده از روش .(Barker, 1998) شود می دیدهسازمانی 

کنند.  کنترل در سازمان، از همانندسازی به عنوان ابزاری برای کنترل رفتار کارکنان استفاده می
آن را  نوعیدهند و یا به  تحت تأثیر قرار توانند فرآیند همانندسازی را ها می نتیجه سازمان در

های سازمانی  همانندسازی کارکنان با ارزش طریق بهبود درجۀ مدیریت کنند و با این کار که از
در روش  .(Barker, 1998, Pp. 261-262) شود، رفتار کارکنان را کنترل کنند انجام می
ها(  ها، و الهام توجه بیشتری به درون افراد )مانند امیدها، ترس همانندسازی،مبتنی بر مدیریت 

ها و همانندسازی به عنوان یک روش مؤثرتر کنترلی نسبت  معطوف شده است تا رفتار بیرونی آن
 در ،بنابراین تأکید دارند.های بیرونی  استفاده از انگیزشاست که بر های سنتی  به روش
 هایی که بر اساس های مدرن امروزی مدیران باید رفتار کارکنان را از طریق تقویت کنترل سازمان

سازمانی تحت تأثیر  های هدفاز طریق تقویت همانندسازی کارکنان با  و همانندسازی استوارند
قرار دهند. در نتیجه، امروزه نیاز بیشتری به توجه به فرآیند همانندسازی در کنترل سازمانی وجود 

و  ها هدفدارد؛ با این هدف که این فرآیند به نحوی هدایت شود که کارکنان را در جهت 
و سیستم  ،های کاری های سازمانی توانمند سازد و آنان را به همانندسازی با سازمان، گروه ارزش

 .کنندپاداش و محصوالت سازمان وادار 


 .روشپژوهش3

ای بوده که در راستای توسعه مبانی  روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر هدف توسعه     
آوری  فرهنگ مذهبی انجام شده است. روش جمع نظری همانندسازی سازمانی در حیطه

ای بوده که از منابع مختلف برای تبیین مبانی نظری  اطالعات در این پژوهش، مطالعات کتابخانه
آوری شده در خصوص امام حسین )ع( استفاده شده  موضوع و مرتبط نمودن آن با مطالب جمع

 حتوای کیفی است.است. روش تحلیل مورد استفاده در این تحقیق، تحلیل م
 

 هایپژوهشهاويافته.تحلیلداده4

با توجه به آنچه که بیان شد، موضوع همانندسازی در فرهنگ شیعه، به صورت همانندسازی 
با معصومین )ع( نمود دارد و ائمۀ شیعه منبع یا هدف همانندسازی هستند. در مقایسه با سایر 

در میان شیعیان از برجستگی خاصی برخوردار است. شاید  امامان، همانندسازی با امام حسین )ع(
اند. به  ای داشته به این دلیل که معصومین )علیهم السالم( نیز با امام حسین )ع( برخورد ویژه
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، 29، ج 6970)مجلسی،  «حسین از من و من از حسینم»عنوان مثال پیامبر )ص( فرموده است:  
ه عاشورا که امام حسین )ع( رهبری آن را بر عهده داشت، رسد که تأثیر واقع (. به نظر می116ص 

بر استمرار اسالم ناب محمدی )ص( نیز دلیلی دیگر بر جایگاه ویژه امام حسین )ع( در نزد 
 .«ما هر چه داریم از محرم و صفر است»شیعیان باشد. امام خمینی )ره( در این خصوص فرمود: 

های زیادی دارد که به تعدادی از  ها و مصداق نمونههمانندسازی حسینی در فرهنگ شیعه ایرانی 
 شود: ها اشاره می آن

ـ مراسم خاص مذهبی که معموالً برای شهادت هر یک از ائمه، یک روز خاص برای عزاداری 
که برای امام حسین )ع( در طول سال و ده روز در ماه محرم جلسات و  یابد، درحالی اختصاص می

 شود.  بعین به طور ویژه برگزار میمراسم سوگواری و مراسم ار
ـ نذورات: اهدای نذورات ویژه و در حجم زیاد توسط شیعیان به ویژه در ماه محرم، نیز از مواردی 
است که در خصوص امام حسین )ع( رایج است و در مورد سایر ائمه )ع( این کار به صورت 

 شود.  موردی و با فراوانی خیلی کمتری انجام می
های مذهبی، از آثار همانندسازی  ن خاص به نام حسینیه به عنوان یکی از مکانـ تأسیس مکا
 حسینی است.

در فرهنگ ایرانی پوشیدن لباس مشکی نشانه عزاداری است و این کار توسط ـ لباس پوشیدن:
درصد زیادی از شیعیان در دهۀ اول محرم برای عزاداری و اظهار ارادت به امام حسین )ع( انجام 

 .شود می
استفاده از تربت حسینی برای مهر نماز نشانه دیگری از همانندسازی خاص با امام ـ نماز و دعا:

ترین فراوانی را دارد. خواندن زیارت  حسین )ع( است و تنها تربتی است که در این رابطه بیش
در طول عاشورا در طول سال به عنوان زیارت ویژه برای امام حسین )ع( و نماز زیارت که معموالً 

های  یابد و همچنین سالم بعد از نمازهای یومیه بر امام حسین )ع( نیز از نشانه سال تداوم می
های همانندسازی با پیامبر  همانندسازی حسینی است. متن زیارت عاشورا خود از گویاترین نشانه

ر متن )ص( و معصومین )علیهم السالم( و به ویژه با امام حسین )ع( است. به عنوان مثال د
ها مانند زندگی و مرگ محمد )ص( و آل محمد )ص(  زیارت آرزوی این که زندگی و مرگ آن

باشد شاهدی بر همانندسازی با پیامبر )ص( و آل اوست. در قسمتی دیگر از این زیارت،  شیعیان 
کنند )یا  خطاب به امام، دوستی با دوستان او و دشمنی با دشمنان او را برای همیشه اعالم می

اباعبداهلل انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه(، که باالترین درجه 
 دهد. همانندسازی با امام را نشان می

ها حسین است، جزو پر  ـ نام گزینی: در ایران نام حسین یا اسامی مرکبی که قسمتی از آن
ن به صاحب این نام است. برای کاربردترین اسامی برای پسران است و نشانه عالقه وافر ایرانیا
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نفر با اسامی مرکبی که قسمتی از  6061635نفر با نام حسین و  6107307نمونه حداقل تعداد 
درصد اسامی مردان است، تمام یا  1نفر که معادل حدود  1111601آن حسین است، جمعاً 

 باشد. ها حسین می قسمتی از نام آن
ـ دفاع مقدس:  با توجه به حماسی بودن فرهنگ ایرانی؛ همانندسازی آن بافرهنگ حسینی به 
صورت چشمگیری در طول تاریخ شیعه و به ویژه در هشت سال دفاع مقدس انجام شده است. به 

دهد، به عنوان مثال:  نحوی که فرهنگ حسینی، بخش عظیمی از فرهنگ جبهه را تشکیل می
ها، شباهت بسیاری با  ها و رفتار رزمندگان در آن شب عملیات در جبهههای  حال و هوای شب

شب عاشورا داشت؛ اعزام به جبهه در راستای قیام و انقالب حسینی و به استناد به آن صورت 
های رزمندگان  ها و زبان ها و قلب ها و پرچم پیشانی بخش نتیز «یا حسین )ع(»گرفت. ذکر  می

 «یا زیارت یا شهادت»، و آرزوی شهادت در زیر شعار «یا حسین» بود و شروع عملیات با رمز
 یی جنگ توسط رزمندگان یک وجه مشترک بوده است.نهابه عنوان هدف  «کربال»مطرح کردن 

بنابراین، برای حفظ و تقویت اسالم ناب محمدی از طریق تعلیم و تربیت مناسب، راه کاری      
همانندسازی با خلق و خوی »شود که عبارت است از:  متناسب با معارف اسالمی پیشنهاد می

و این همانندسازی راهی به سوی سعادت و خوشبختی است، زیرا در حدیثی قدسی  «حسینی
دار وحی خود ساختم، و او را به شهادت گرامی داشتم، و پایان  حسین را خزانهو »خوانیم:  می

کارش را به سعادت رسانیدم، او برترین شهدا است، و مقامش از همۀ آنان عالی تر است، کلمۀ 
ها( خود را همراه او و حجت رسای خود )براهینی قطعی امامت( را نزد او  تامۀ )معارف و حجت

 (.271، ص 1، ج  اصول کافی) «عترت او پاداش و کیفری می دهم قرار دادم، به سبب
 

ای عاطفی  برقراری رابطه»همانندسازی حسینی عبارت است از تعريفهمانندسازیحسینی.
با حماسۀ حسینی که تغییر در افکار، گفتار و رفتار افراد را در سطوح فردی و اجتماعی به دنبال 

ازی، فرد خود را یکی از اعضای کاروان کربال به حساب آورده . در اثر این همانندس«خواهد داشت
کل یوم عاشورا و کل ارض »و وابستگی تام و تمامی به آن احساس کرده و به استناد شعار 

؛ داند ها و عصرها، جاری و ساری می ها، نسل ها، مکان فرهنگ عاشورا را در همۀ زمان «کربال
کند که  داند و تالش می های خویش می یی را، موفقیتهای فرهنگ کربال بنابراین فرد، موفقیت

توان در  بخش این راه و رسم آسمانی باشد. همانندسازی حسینی را می رفتار و گفتارش، زینت
من در حیات و »،  «و لکم فی اسوۀ»کالمی کوتاه و گویا از سیدالشهدا به وضوح مشاهده نمود: 

 «ممات سر مشق و الگوی شما هستم.
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با توجه به ابعاد همانندسازی که قبالً تشریح شد ابعاد همانندسازی مانندسازیحسینی.ابعاده
 حسینی به شرح زیر هستند:

معرفت نسبت به خود، خدا، نبوت، امامت و معارف الهی، محور همانندسازی  . بعد شناختی:6
را آیینه خود قرار مؤمن، خدا را نگهدار خود گرفته و گفتارش »فرمایند:  است. امام حسین )ع( می

کند و بار دیگر در وصف ستمگران، او از جهت خود  بار در صفت مؤمنان نگاه می داده است، یک
شناسد و از هوش خود به مقام یقینی رسیده و به پاکی خود  در لطایف است، و اندازۀ خود را می

 ؛«اعتماد دارد.
تگی به فرهنگی در اوج پویایی و فرد در همانندسازی حسینی، از اینکه وابس. بعد احساسی: 1

داند. امام  بخش آن راه و رسم خدایی می کند، زیرا خود را زینت شکوفایی دارد؛ به خود افتخار می
ای گروه شیعیان، شما به ما منسوب هستید، پس مایۀ زینت ما باشید، و »فرماید:  صادق )ع( می

 (؛651، ص. 6915نجمی، )«مایۀ زشتی و بدنامی ما نباشید
در همانندسازی حسینی، با حماسۀ حسینی از فرهنگ تابناک کربال گرفته تا  . بعد ارزشیابی:9

شود تا آنجا که امام صادق )ع(  گذاری می خاک پاک کربال،  به صورت مطلوب و محبوب، ارزش
شکافد و نماز را به درجۀ قبول  سجده بر تربت امام حسین )ع( هفت پرده آسمان را می»فرمود؛ 

گرفت که امامان و  جهینتتوان  (. لذا می200ص ، 1ج  ،6915، حسینی دشتی) «اندرس می
 اند؛ کرده پیشوایان نیز همانندسازی با سید ساالر شهیدان را تبیین، تبلیغ و ترویج می

رسد. امام حسین )ع(  وری می : همانندسازی در بعد رفتاری به ثمردهی و بهره. بعد رفتاری2
گروه حدیث ) «من، در گرو کردار خویش هستم»یعنی   «تهن بعملیو انا مر»فرماید:  می

(. لذا شیعۀ حسین )ع( کسی است که در مقابل عمل 161، ص 6919(، ع)پژوهشکده باقرالعلوم 
سرایی  به فقه اسالمی و اخالق دینی از او پیروی کند، واال به صرف گریه و عزاداری و نوحه

ا را شخص حسین بن علی )ع( با بیان بسیار عالی روشن شود او را شیعه پنداشت. این معن نمی
؛ امام فرمود: «من از شیعیان شما هستم»اند و در جواب مردی که به حضرتش عرض کرد  فرموده

تقوای الهی پیشه کن و ادعای چیزی را نکن که خداوند آن را تکذیب نماید، و تو را در ادعایت »
تند که قلبشان از خیانت و آلودگی و کینه و ناصافی و گناهکار بشمارد. کسانی از شیعیان ما هس

توانی ادعا کنی که از  تباهکاری پاکیزه باشد، و لکن اگر دارای این صفات نیستی تو می
 (.295، ص 6910مدرس، ) «عالقمندان و دوستداران شما هستم

 
آثارهمانندسازیحسینی

ترین نیازهای بشری است، و همانندسازی با  ـ احساس ایمنی: نیاز به احساس ایمنی یکی از مهم
ای قوی و غنی برای این گرایش باطنی است. هم در قیام عاشورا و  حرکت حسینی، ارضا کننده



 

67 ...از نگاه  یسازمان تیولئمس یبر مبان یدرآمد
6

هم پس از آن،  هر کس که در سایۀ خیمۀ حسینی آرام و قرار یافته، به احساس ایمنی و اعتماد 
آور صلح و دوستی است تا آنجا که پس از نامه ابن زیاد،  زیرا امام حسین )ع(،  پیام؛ ه استرسید

و گیاه و بدون آبادانی و حفاظ،  آب یبکاروان حسین )ع( را ناگزیر ساخت که در آن بیابان  «حر»
این مایۀ پیامبر، پیکار با  هان ای فرزند گران»پیش آمد و گفت:  «زهیر»فرو آیند. هنگامی که 

امام  «گروه بسیار آسان تر از رویایی با کسانی است که بزودی برای جنگ با ما خواهند آمد.
 -152صص ، 6977، ابو مخنف کوفی) «من آغاز گر جنگ نخواهم بود.»: ( فرمودع) نیحس

 است.  «اصالت صلح بجای اصالت جنگ»شعار همانندسازی حسینی  (.151
اما ؛ دارد ا از رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی باز میاحساس تعلق: تعلقات منفی آدمی رـ 

رساند. احساس تعلق مثبت، یکی از هدایای  تعلقات مثبت انسان را به آرامش روحی و روانی می
خدایا، تو »کند:  گونه زمزمه می حسینی به جامعۀ بشری است. امام حسین )ع( با خدای خویش این

سابقۀ در قدرت یا خواستن چیزی از متاع فانی این جهان دانی که آنچه اتفاق افتاد، برای م می
های دینت را بنمایانیم و در شهرهای تو دست به  نشانه بود کهنبود، بلکه همه بدان جهت 
 «ات ایمن شوند و احکام متروک دین تو دوباره به جریان افتد دیده اصالحات زنیم، تا بندگان ستم

 (.129، ص 6952، ابن شعبۀ حرانی)
آفرینی  عزت «اسارت»و هم  «شهادت»ـ احساس عزت نفس: در همانندسازی حسینی هم 

کند. تا آنجا که هنگامی که امام حسین )ع( در شب عاشورا، بیعت خود را از یاران و اصحاب  می
مسلم بن »دانست؛  پذیری می خویش برداشت، یکی از کسانی که خروج از خیمه حسینی را ذلت

 واست و ضمن سخنانی شورانگیز گفت:بود که بپاخ «عوسجه
که بی  آیا تو را در این شرایط در حلقۀ محاصرۀ دشمن حق و عدالت رها سازیم و برویم درحالی»

تر فداکاری و تالش نکرده باشیم؟ هرگز، به خدای  هیچ عذری پسندیده در راه ادای حق بزرگ
دی و عدالت نشکنم و تا با شمشیر سوگند که تا با همۀ توان، نیزۀ خویش را بر سینۀ دشمنان آزا

ستم سوز خود تا آنگاه که قبضۀ آن در دستم باشد بر فرق آنان نکوبم، از تو جدا نخواهم شد، و 
اگر کار به جایی برسد که سالحی برای رویایی با آنان نداشته باشم با سنگ و کلوخ و چنگ و 

با پیکری آغشته به خون در کنار  قدر با سپاه ظلمت و سیاهی پیکار خواهم کرد تا دندان،  آن
 (.119ص ، 6977، ابومخنف کوفی) «قربانگاه تو سر بر بستر شهادت نهم

ـ پاسخگویی به نیاز معنوی: همانندسازی با سیرۀ حسینی، نیاز معنوی و احتیاج عرفانی را ارضاء 
هاشم  مر بنیکند. عصر تاسوعا، امام حسین )ع( به ق کرده و بهداشت روانی را به آدمی هدیه می

به سوی آنان بازگرد و اگر توانستی همین امشب را مهلت بگیر و جنگ را به فردا »)ع( فرمود: 
داند  موکول کن، تا ما امشب را به نماز و استغفار و مناجات با پروردگارمان بپردازیم، زیرا خدا می
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ص ، 6915جمی، )ن «رمکه من به نماز و تالوت قرآن و استغفار و مناجات با خدا عالقۀ شدید دا
101.) 

 
شاخص من شیعۀ امام حسین »برای اینکه شخص ادعا کند که هایهمانندسازیحسینی.

های همانندسازی حسینی را در افکار، گفتار و رفتار به  ضرورت دارد که شاخص «)ع( هستم
ده و در نمایش بگذارد. در غیر این صورت، تنها ادعا چه بسا وضعیت مدعی را در آخرت بدتر کر

همانا شیعۀ ما کسی است »دنیا نیز به ضرر فرهنگ حسینی تمام شود. رسول خدا )ص( فرمود:  
 ؛(1391ص ، 1ج  محمدی ری شهری،) «کند که از ما دنباله روی و از کردار ما پیروی می

بنابراین، همانندسازی حسینی یعنی الگوبرداری از خلق و خوی حسینی. امام حسین )ع( در جواب 
ای بندۀ خدا، پس »فرماید:  گونه می شخصی که ادعا می کرد من از شیعیان خاص شمایم؛ این

ا و از شیعیان او یعنی نوح، ابراهیم است، زیر«فرماید: اینک تو همانند ابراهیم هستی که خداوند می
اگر قلب تو نیز همانند قلب او باشد، تو  ،(19با قلبی سلیم به درگاه خداوند آمد )سورۀ صافات، آیۀ 

از شیعیان ما خواهی بود و اگر قلب تو به آن درجه نرسید که از هر نوع کینه و خیانت پاکیزه باشد 
های  (. در اینجا به برخی از شاخص291، ص 6910مدرس، ) «یهستتو از دوستداران ما 

 شود: همانندسازی حسینی اشاره می
شود. امام  شروع می «بیعت»احساس تعلق و وابستگی به سیرۀ حسینی، با  . احساس تعلق:6

 «کند همانند من با همانند یزید بیعت نمی»، یعنی «و مثلی الیبایع مثله»فرمایند:  ی( مع) نیحس
نی یعنی احساس وابستگی نسبت بنابراین، همانندسازی حسی ؛(93، ص 6973سید بن طاووس، )

 به بیعت رحمانی و پرهیز از بیعت شیطانی؛
های حسینی به صورت یک میراث فرهنگی  ها و ارزش هدف ها: ها و ارزش . سازگاری با هدف1

امر به معروف و »ساز و جریان ساز، به بشریت هدیه شده است، که این ازرشها در  ارزشمند، انسان
شود، اگر کسی ادعای همانندسازی  های قیام حسینی می یابد و از هدف تبلور می «نهی از منکر

ها و خلق و خوی حسینی وفادار باشد. برای  ها و ارزش حسینی دارد، باید نسبت به همۀ آن هدف
یعنی  «و العمل تجربۀ»اندوزی بود که خود فرمود:  گرایی و تجربه ع( اهل عمل) نیحسمثال، امام 

بنابراین  ؛(111، ص 6919(، ع)گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم ) «آموزی است کار، تجربه»
 اندوزی بوده و از بیکاری و تنبلی پرهیز کند؛ گرایی و تجربه شیعۀ حسینی نیز باید اهل عمل

در همانندسازی حسینی هم احساس  . احساس مثبت نسبت به عضویت در گروه پیروان حسینی:9
حساس مثبت نسبت به مصیبت وجود دارد. امام حسین پس مثبت نسبت به اجرای عدالت و هم ا

سید بن ) «بیند این مصیبت نیز بر من آسان است زیرا خداوند می»اصغر فرمود:  از شهادت علی
 (؛611ص  ،6973طاووس، 
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شود، هم از حمایت  شخصی که به همانندسازی حسینی موفق می . احساس حمایت شدن:2
شود. حضرت محمد )ص(  مند می قالب شفاعت( بهرهدنیوی و هم از حمایت اخروی )در 

امامان از نسل حسین )ع( هستند، هر که آنان را اطاعت کند؛ خدا را اطاعت کرده »فرمایند:  می
است و هر که آنان را نافرمانی کند؛ خدای عز و جل را نافرمانی کرده است. آنانند دستگیرۀ 

 (؛731، ص 1ج ، 6916محمدی ری شهری، ) «محکم و آنانند وسیلۀ تقرب به خدای عز و جل

کند، از اینکه امام حسین  شخصی که با سیرۀ حسینی همانندسازی می . احساس پذیرفته شدن:5
قدر عمیق  )ع( او را پذیرفته؛ بسیار خوشحال و سرحال خواهد شد. این احساس پذیرفته شدن آن

 کند. طلبی پیدا می است که شخص آمادگی برای ایثارگری، فداکاری و حتی شهادت
زمانی که از امام اجازۀ نبرد خواست،  «جون بن حوی»یکی از یاران امام حسین )ع( به نام      

ای که در سالمت و عافیت به سر بری، خویش را به بالی ما مبتال  تو با ما آمده»حضرت فرمود: 
 . جون، چون این سخن مهرآمیز امام شنید؛ خود را به دست و پای حضرت افکند و گفت:«مساز
لیس شما بودم، آیا شایسته است که در سختی  کاسهاهلل، من در دوران خوشی  یا بن رسول»     

شما را تنها گذارم و راه عافیت گیرم؟ آری بوی بدنم بد، و اصل و نسبم پست، و رنگم سیاه است؛ 
اما امیدوارم به برکت انفاس طیبۀ شما در بهشت، بویم خوش و اصل و نسبم شریف و رویم سفید 

تا گاهی که این خون سیاهم به خون پاک شما آمیخته گردد. نه به خدا سوگند، از شما جدا نشوم 
اند که چون به  آن گاه حضرت به وی اجازت فرمود و جنگید تا به شهادت رسید. آورده «گردد.

خداوندا، رویش را سفید و بویش را معطر کن و او را با »زمین افتاد؛ امام به بالینش رفت و گفت: 
وایت شده که چون بنی اسد آمدند که اجساد را دفن کنند از امام سجاد )ع( ر «نیکان محشور ساز.

 (. 723ص ، 1ج  ،6915، حسینی دشتی) » دیوز از جسد جون، بوی مشک می
های کربال این است که در کربال امنیت نبود، ولی احساس  یکی از شگفتی . احساس امنیت:1

های جنگ در هشت  جبهه امنیت بود. به دلیل همانندسازی با امام حسین )ع( توسط رزمندگان،
 سال دفاع مقدس نیز این ویژگی را داشت؛

اگر فرآیند همانندسازی با سیرۀ حسینی به خوبی انجام های حسینی:  . احساس قدردانی از کمک7
پذیرد؛ شخص باید به شکر گذاری نسبت به نعمت والیت حسینی بپردازد. شاید به این دلیل است 

کنم به  خدایا، ترا ستایش می»کنیم:  سجده رفته و زمزمه می که در پایان )زیارت عاشورا( به
محمد )ص( رسید، حمد  ستایش شکر گذاران تو بر غم و اندوهی که به من در مصیبت بزرگ آل

خدا را بر عزاداری و اندوه و غم بزرگ من، پروردگارا، شفاعت حضرت حسین )ع( را روزی که بر 
بدار تا به صدق و صفا با حضرت حسین  قدم ثابتنزد خود تو وارد می شوم؛ نصیبم بگردان و مرا 

نشین و هم صحبت  )ع( و اصحابش که در راه خدا،  جانشان را نزد حسین )ع( فدا کردند هم
 «باشیم.
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گیریوپیشنهادها.نتیجه5
های متعدد و متنوع  در زندگی فردی و اجتماعی شیعه، امام حسین )ع( و قیام عاشورا جلوه     
شود که با استناد به بحث  های بسیاری در پرتو سیرۀ حسینی برگزار می و مراسم و برنامه دارد،

باشند. این همانندسازی به  همانندسازی سازمانی به نوعی همانندسازی با امام حسین )ع( می
های تربیتی نیز پیدا کنند. با تکیه و تأکید بر  ها جنبه فرآیندی نیاز دارد تا این اظهار ارادت

گونه  تر کرد. همان توان به همانندسازی حسینی رسیده و آن را کاربردی مانندسازی سازمانی میه
تواند  یی باالیی دارد، همانندسازی حسینی نیز میکاراکه همانندسازی سازمانی در کنترل سازمان، 

ی های تربیت فردی و اجتماعی باشد. همانندساز کنترلی در جنبه-های خود یکی از بهترین روش
های بسیار در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که به  حسینی، سرشار از پتانسیل

ها استفاده مطلوبی نشده است. مدیران  رسد در مراسم عزاداری و سوگواری از پتانسیل نظر می
، به العمر استفاده کنند توانند از همانندسازی حسینی به عنوان یک بیمۀ فرهنگی مادام فرهنگی می

کارهای عملی در سازماندهی جلسات مذهبی، هیئت حسینی، امور فرهنگی و هنری  شرط آنکه راه
یافتنی است.  به مرحلۀ اجرا درآید. به ویژه تربیت نسل جوان در پرتو سیرۀ ساالر شهیدان، دست

مهم با  ها باشد، و این ترین هدف برنامه ها، الگوپذیری مهم لذا باید در مراسم مذهبی و عزاداری
 های همانندسازی حسینی در رفتار عزاداران حسینی ممکن است. عملی کردن جنبه
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