
 

 

 ر نهضت حسینیریزی د های تدبیر و برنامه جلوه
 * یا  االسالم والمسلمین محمر سبحا ی حجت

راِت َأْمراً »قال الله تعالی:   1«َفاْلُمَدبِّ

 مقدمه
گیری، تدبیر و مدیریت در شرایط بحرانی است. بررسی تهاری   گاه تصمیم نهضت حسینی، جلوه

را شروع کرد  ریزی دقیق، نهضت از ابتدا با یک برنامه عاشورا، گویای آن است که امام حسین
های حیات خویش از مؤ رترین تدابیر مدیریتی و رهبری استفاده نمهود.  و حتی در آخرین ساعت

کرد و نه منفعالنه بلرهه بها  بینی دقیق و برنامه خاص خود، نه شتابزده عمل می آن حضرت با پیش
ها  حنهصه ُبرد. امام حسین موقع و سنجیده، نهضت را به سوی هدف به پیش می تصمیمات به

بهاقی بمانهد. از آنجها کهه محتهوای  را طوری ترتیب داده بود که گویی این حماسه باید تا قیامهت 
، تبلور عینی یک الگوی رهبری موفق و مؤ ر اسهت؛ بررسهی آن بهه حرکت عاشورای حسینی

عنوان یک مسئله مهم و زنده ضرورت دارد. در این راستا ابتهدا بهه معنهای تهدبیر و اهمیهت آن در 
 کنیم. های تدبیر در حماسه عاشورا اشاره می سالم و سپس به برخی از جلوها

  معنای تدبیر
به معنای پشت هر ریهز و عقهب اسهت. تهدبیر در لغهت، بهه « ُدُبر»و « ُدبر»از ماده « تدبیر»واژه 

تهدبیر، تنظهیم امهور و »انهد:  همچنهین گفته 2معنای دوراندیشی و نظر به عاقبت امر داشتن است.
ب کارها و سامان دادن امور به بهترین نحو و استوارترین سازوکار است تا امور به عاقبت نیرو ترتی

   3«.و نتیجه مطلوب برسد
                                                           

 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.* 
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 نقش و جایگاه تدبیر در اسالم
اهمیت تدبیر و مدیریت تا آنجاست که خداوند در قرآن به تدبیرکنندگان )فرشهتگان( سهوگند یهاد 

راِت َأمراً »کرده است:  خداوند خود مهدّبر اسهت. در بنهد «. سوگند به تدبیرکنندگان کارها 1؛َفالُمَدبِّ
؛ خهدایا َاللُّهمَّ ِانّى اَسئَلَُک بَِاسِمَک َا ُمَصِ رس َا َمَقِدر َا ُمَلَدبِّر»خوانیم:  دعای جوشن کبیر می 25

 «.آفرین، ای تقدیرکننده، ای تدبیرکننده کنم به نام تو ای صورت از تو درخواست می
تهرین و  به موضوع تهدبیر در زنهدگی تأکیهد فراوانهی شهده اسهت. مهم ت معصومیندر روایا
اَل »آمهده اسهت:  ههای امهام علهی ترین نقش عقل، تدبیر امور است؛ رنانره در آموزه اساسی

یر؛ ْدب 
َردی رون برنامه 2َعْقَل َکالتَّ سهامان  از منظر امام علی«. ریزی و تدبیرمندی نیست هیچ خ 

ای بسهتگی تهام و تمهام بهه تدبیرمنهدی دارد؛ رنانرهه در  مطلوب، در هر حهوزهزندگی در جهت 
بخش  گههاران  زنههدگی،  سههامان 3؛َصَلَلَاُح الَْعَلَلیِْل التََّلَلدِبیرُ »روایتههی از آن حضههرت آمههده اسههت: 

ره ن پایه و اساس زندگی سالم و بالنده، تدبیر صحیح است؛ رنا«. ریزی و تدبیرمندی است برنامه
ِوَلَ اُ  الَْعَلیِْل ُحْسَلُن التَّْقَلِدَِر َو ِمَاكَُلُه ُحْسَلُن »شاره کهرده و فرمهوده اسهت: بدان ا امام علی
 «.ریزی و تدبیرمندی است مایه پایداری زندگی، خوب سنجیدن و پایه آن برنامه 4؛التَّْدِبیرِ 

 زندگی بدون تدبیر، آشفته، متزلزل، گرفتهار افهراط و تفهریط و بهدعاقبت اسهت. پیهامبر اکهرم
ََاُف َعلَیِْهْم ُس َء َالتَّْدِبیرِ »داده است:  هشدار تِي َالَْفْقَر َو لَِكْن َأ ََاُف َعلَى ُأمَّ من دربهاره امهتم  5؛َما َأ

 «.  از فقر نگران نیستم؛ بلره درباره ایشان از بدتدبیری نگرانم

 ابعاد عنصر تدبیر در نهضت حسینی 

 در حفاظت از خود و اهل بیتش . تدبیر امام1

هنگام دیدار با ولید بن عتبه، والی مدینه پس از مرگ معاویه، با همراه داشتن گهروه  هداسیدالش
هاشم نزد والی رفت. آن حضرت جمعی از یاران، خویشان و پیروان خهود  محافظی از جوانان بنی

هها پنههان کهرده بودنهد و بهه آنهان  را مسلحانه همراه برد؛ در حالی که شمشیرها را آخته زیر لباس
از درون به مددخواهی بلند شد، بهه داخهل  ارش کرد که بیرون در بمانند و اگر صدای امامسف
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 1بریزند و طبق فرمان حضرت عمل کنند.
بیتش، خهروج حضهرت از مدینهه اسهت.  در حفاظهت از خهود و اههل نمونه دیگر تدبیر امام

از عملرهرد ایشهان بهرداری  دانست که حرومت به دنبال بهترین بهره به خوبی می سیدالشهدا
کند با کمک تبلیغات گسترده، آن حضرت را بهه بهر ههم زدن نظهم حرومهت و  است و تالش می

های نادرسهت را ببنهدد، از مدینهه  رو ایشان برای این که راه قضهاوت طلبی متهم کند. از این جنگ
 خارج شد.

رو  رساند. از همهینرا به شرلی مبهم و پیچیده یا آشرار به قتل ب یزید قصد داشت امام حسین
ای برای ولید بن ُعتبه، فرماندار مدینه نوشت و دسهتور داد از رههار نفهر )حسهین بهن علهی،  نامه

برهر( بهرایش بیعهت بگیهرد و از ههیچ  حمن بهن ابیرعبدالله بن زبیر، عبدالله بهن عمهر و عبهدال
ِمَلنُهم َفارَلِرب   ى َعلَیَل َ َفَمن تََلَأبّ »ند. او در نامه تأکید کرد: رها فروگاار ن گیری درباره آن سخت
رد، گهردنش را بهزن و سهرش را بهرایم کهاز آنان از بیعت امتنهاع  کهر ی 2 ؛بَِرأِسهِ   َوابَعث إلَيَّ   ُعنُقَهُ 

بینانهه و تهدبیر  بها محاسهبه واقع بنابراین احتمال ترور بسیار زیاد بهود. امهام حسهین«. بفرست
 بیرون رفت.  خاص برای اجتناب از تحقق این نقشه، از مدینه

 . تعیین گزارشگر اطالعاتی2

به اتفاق خانواده و همراهان از مدینه به سوی مره حرکهت کهرد و بهرادرش، محمهد  اباعبدالله
گزارشگر اطالعاتی،  حنفیه را در مدینه باقی گااشت. تدبیر حضرت این بود  که برادرش به عنوان 

حضهرت  آن  کم و کاسهت بهه  گارد، بی نه میحرکت دشمن را زیر نظر بگیرد و آنچه را که در مدی
َلا َاْنَلَ  »)مأمور اطالعاتی( را به کار برد: « عین»برساند. آن حضرت در نامه به برادرش تعبیر  َواَمَّ

ای  وظیفههو اما  3؛فَا َعلَیَْ  َاْن تُِقیَم ِبالَْمِدَنَة فَتَكُ ُن لى َعیْنًا َعلَیِْهْم   تُْخفى َعنِّى َشیْئًا ِمْن اُُم ِرِهمْ 
ت مرمهوز کهه در مدینه بمانی و در غیاب من آمد و رفهت و حرکه بر تو محول است، این است ک

 «.امیه را در نظر بگیری و در این زمینه اطالعات الزم را در اختیار من قرار بدهی دستیاران بنی
 . تدبیر امام در تشکیل کاروان تبلیغی 3

حتهی کهود  شهیرخوار تها  سهن و سهال،  ودکهان کمبه همراه زنهان و ک حرکت خانواده پیامبر
  ههای مهرده آتهش انگیخهت، بهر دل شان را گرفت، عاطفه آن مردم را بر می کودکانی که باید دست
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کرد که بعدها  مره آن روشن شد. استاد مطههری  هایی را در اذهان عمومی ایجاد می زد و سؤال می
و کودکان خود را همهراه  بیت  د که اهلهای تبلیغاتی حضرت این بو یری از هدف»گوید:  می

خود ببرد و به این وسیله در واقع دشمن را ناآگاهانه استخدام کرد که حامل یک عهده مبلهغ بهرای 
 1«.و برای اسالم حسینی علیه یزید باشد امام حسین
در پاس  به درخواست برادرش محمد بن حنفیه مبنی بر انصراف از سفر بهه مرهه  امام حسین

َُْرج ِالَي الِعراِق َفَلِانَّ اّلّله َوَلْد ]در خواب  نزد من آمد و فرمود:  خدا رسول»د: فرمو َا حسین! ُا
«. شهته ببینهدکه خدا خواسته است تهو را ک؛ ای حسین! به سوی عراق برو؛ ررا شاَء َاْن ََراَك وتیاً 

ُع نَ »محمد بن حنفیه گفت:  َِ ِ َوِإنَّا ِإلَیِْه َرا هها  روی، ایهن زن  شته شدن میکه برای ک نونک. اِإنَّا ّلِلّه
َ َوْد شَلاَء َانْ به من فرمود:  خدا رسول»فرمود:  حسین«. بریی؟  را برای ره با خود می  ِانَّ اّلّله

 2«.ها را اسیر ببیند ه آنک؛ خداوند خواسته است ََراهُنَّ َسباَا
ای بهانوی اسهوه و  کنهد، نقهش رسهانه  منطقهی و معقهول می ،را در جنگ بیت آنچه بردن اهل

رسهانه،  بود. بهانوی بهزرگ کهربال توانسهت در عصهر بی مقاومت در عاشورا، حضرت زینب
اش، موجهب  های فصیح و بلیغ صدای قدرتمندی شود که حتی تا کنون خواندن و تأمل در خطابه

، شود. نقهش  خطیهر حضهرت زینهب شگفتی و پرسش و حتی اشک ریختن بر این واقعه می
 اسازی دشمنان است. استراتژی رسو

 . خروج از مکه4

در سهوم  در نهضت عاشورا، خروج ایشان از مره بهود. امهام یری از تدبیرهای امام حسین
الحجه، یعنی رهار ماه و پهنج روز را در  هجری وارد شهر مره شد و تا هشتم ذی 60شعبان سال 

از حضهور تعهداد زیهادی از  در مره بود، با اسهتفاده ه امام حسینکمره توقف کرد. در زمانی 
ومهت یزیهد رخدا در این شهر، توانست عده زیادی از مسلمانان را از ظلم و فسهاد ح  زائران خانه

انون اعتهراض و مخالفهت بها دسهتگاه کنند. خانه آن حضرت در مره، تبدیل به کمعاویه آگاه  بن 
های مقهدس آن  دفآمدنهد، از هه ه به قصد زیهارت خانهه خهدا میکجبار اموی شد و حاجیانی 

 کردند.  شدند و پس از بازگشت به وطن خویش، مردم را روشن می  حضرت آگاه می
در  های بسیار برای ترور امام حسهین ای را همراه با سالح یزید برای مقابله با این فعالیت، عده

مانهدن بیشهتر در مرهه را مسهاوی بها بهروز خطهر جهانی بهرای خهود  مره فرستاده بود. امهام
                                                           

 .340، ص 3، ج حماسه حسینی. مرتضی مطهری، 1
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رو برای خنثی کردن توطئه ترور و نیز حفهظ حرمهت حهرم خهدا و بهرای اینرهه  دانست. از این می
الحجهه را  الحجهه از مرهه خهارج شهد. هشهتم ذی خونش در مره ریخته نشود، روز هشهتم ذی

 توان نقطه آغاز نهضت حسینی دانست. می
و سعی انجام داد حج خود را به عمره تبدیل کرد، طواف  اگر ره مشهور است که امام حسین 

آیهد کهه آن  ولی به نظر بعید می 1توانست حج خود را ترمیل کند، و از احرام بیرون آمد؛ رون نمی
خواهد اعمال حج را انجهام دههد، روز  حضرت به احرام حج محرم شده باشد؛ زیرا کسی که می

عد مقرر نیسهت. شود و دلیلی برای مُحرم شدن زودتر از مو الحجه ُمحرم می هشتم یا روز نهم ذی
 کند:  این نظر را  ابت می روایتی از امام صادق

َسیُْن بُْن َعِلى   ُْ ِه ثُمَّ َراَح ََْ َ  التَّْرِوَََلِه ِإلََلى الِْعَلَراِق َو النََّلاُ   ِفى ِذی َوِد اْعتََمَر اْل جَّ
ِْ اْل

ِه ِلمَ  ََُروُح َن ِإلَى ِمنًى َو َ  بَْأَ  ِبالُْعْمَرِه ِفى ِذی جَّ ِْ جَّ اْل َْ  حسین بن علهی 2؛ْن َ  َُِرَُد اْل
الحجه عمره انجام داد و سپس در روز ترویه )هشهتم( بهه سهوی عهراق حرکهت کهرد و  در ماه ذی

 تواند عمره انجام دهد. خواهد حج انجام دهد، می کسی که نمی
 شیعیاا د  تر هت ای  ینت ا دارد حستین

 

 روی د  بتتا بتتارواا بتتربال دارد حستتین 
 

 ه برش به اشکی شست دستاز حر د بعب
 

 مروه پرت سر   اد اما صت ا دارد حستین 
 

 می برد در بتربال ه تتاد و دو تبتظ ع تید
 

 ها حرمت ب ی منا دارد حستین بیش از ا ن 
 

دهنده تهدبیر دیگهر امهام  ه از ایام حج اسهت، نشهانکالحجه )یوم الترویه(  تر  مره در هشتم ذی
ومهت ربها ح توجه بیشتر همگان به مخالفت امهاماست؛ زیرا این امر باع  جلب  حسین
شوند و یها از ههر طهرف بهه سهوی مرهه  یزید شد. روز ترویه، حجاج یا در مره جمع می  جابرانه

گفتنهد رهرا ایهن قافلهه از مرهه خهارج   ردند و میک  اروان نگاه میکآیند. مردم با تعجب به این   می
تها از مهاجرا بهاخبر شهوند. در واقهع امهام  داشهت  اوی، مهردم را بهر آن مهیرنجکشود؟ حس  می

فعالیت تبلیغاتی بسیار مؤ ری برای بیدارسازی مردم ترتیب داد؛ زیرا بها ایهن اقهدام بهه  حسین
گاارد و نه به خون مسلمانان، نه به حرم الهی و  عبه احترام میکه یزید، نه به کرد کهمه مردم  ابت 

 های حرام.  نه به ماه
 تآوری اطالعا . جمع5

هههای فرمانههده دارد، گیری از آنجهها کههه آگههاهی از وضههعیت دشههمن، نقههش مههؤ ری در تصههمیم
                                                           

 .68، ص 2، ج االرشاد. محمد بن محمد مفید، 1
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رو  کوشید از اوضاع داخلی کوفه اطالعات کهافی داشهته باشهد. از ایهن پیوسته می سیدالشهدا
 اعثم گوید: شد. ابن آمدند، از وضعیت کوفه جویا می گاهی در بین راه از مسافرانی که از کوفه می

اسد به نام بشر بن غالب بها آن حضهرت دیهدار  رسید، مردی از بنی« ذات عرق»به  رون امام
«. آیهی؟ از کجها می»پرسهید: «. اسهد از بنی»گفهت: «. ای؟ از کدام قبیله»پرسید:  کرد. امام

ََلَّفَلُ  »گفهت: «. مهردم عهراق را در رهه حهالی دیهدی؟»پرسهید:  امام«. از عراق»گفت: 
فرمهود:  امهام«. امیه ها با تو بود و شمشیرها با بنی ؛ دلی َف َمَو بَني اَُمیَّةَ القُل َب َمَعَ ، َوالس  

ُّ ما ََشَلاُء، و ََْكَُلُم مَلا َُرََلدُ » َ تَباَرَك وتَعالى ََفَع ََا الَعَرِب! إنَّ اّلّله راسهت  1؛َصَدوَ  َا أ
نهد، حرهم کنهد و آنچهه را اراده ک گویی ای برادر عرب! خداوند متعهال آنچهه را خواههد، می می
 «.  نماید می

 . جذب نیرو6

گرفهت. شهیوه مهدیریتی  از هر فرصتی برای جاب نیهرو بهه جبههه حهق بههره می سیدالشهدا
، یارگیری و جاب افراد بود. بر این اساس در بین راه مره و کوفه، با افرادی مالقات داشت امام

دالله مشرقی اشاره کرد؛ اگر ره توان به دیدار زهیر، عبیدالله بن حّر جعفی و ضّحا  بن عب که می
دانسهت. او از  های قافلهه امهام حسهین توان از جا مانده پاس  افراد یرسان نبود. عبیدالله را می

خهودداری و پیشهنهاد کهرد حضهرت اسهب و شمشهیرش را بپهایرد.  یاری رسهاندن بهه امهام
 فرمود: حضرت
ئْناَک ِلفََرِسَک َو َسیِْفکَ   َِ ! ما  رِّ ُْ ْن كُْنَلَ  َوَلْد ََابَْن اْل ِْ ، ِإنَّما َأتَیْناَک لِنَْسَلَألََک الن ْصَلَرَة، َفَل

َة لَنا ِفى َشْىء ِمْن ماِلَک ... َوْد َسِمْعُ  َرُسَل لَ  ََ ِ  بَِخلَْ  َعلَیْنا بِنَْفِسَک فَا حا َو ُهَلَ   اّلّله
ِّ بَیْتى َو لَْم ََنُْصْرهُْم َعلى َحقِِّهَلمْ  ِهَلِه ِفَلى  ََقُ ُل: َمْن َسِمَو داِعیََة َأْه َْ ُ َعلَلى َو ِإ َّ َأكَبََّلُه اّلّله

ای فرزند حّر! ما به قصد اسب و شمشیرت نیامدیم، ما آمدیم تا از تو یهاری بطلبهیم. اگهر  2؛النّارِ 
 خدا ورزی، هیچ نیازی به مالت نهداریم ... مهن از رسهول از تقدیم جانت در راه ما دریغ می

شهان نشهتابد، خداونهد  بیت مرا بشنود و بهه یاری هلفرمود: هر کس فریاد استغا ه ا شنیدم که می
 وی را به رو در آتش دوزخ اندازد.

در کنهار او   شرط کرده بود تا مادامی که آن حضرت یهار و یهاوری دارد، ضحا  با امام حسین
رو در روز عاشهورا و در  تنها شد، بتواند آن حضرت را تر  کند. از این باشد و هنگامی که امام

                                                           

 .318، ص 1، ج مقتل الحسینق بن احمد خوارزمی، . موف1
 . 367، ص موسوعه کلمات االمام الحسین. جمعی از نویسندگان، 2
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او را تصدیق کهرد؛ امها ُزهیهر  آمد و شرط خود را یادآور شد و امام حظات نزد امامآخرین ل
بها ُزهیهر بهن قهین و همراههانش « َزرود»در منطقهه  های کربالست. امام حسهین جزء رویش

برخورد کرد. ُزهیر با دیدار با حضرت که با تشویق همسرش انجام شد، متحول گردید و به جمهع 
 1عاشورائیان پیوست.

 . پاالیش نیرو7

رندین بار در طول راه کربال ،با پیشگویی از آینده و خبر دادن از شههادت  خهود و  امام حسین
انگیزه و دنیاپرست را که به امید غنیمت همراه شده بودند؛ تصفیه کرد تها گهروه  همراهان، افراد بی

رسهید، خبهر  لگهاه زبالههبهه منز زبده و عاشق  شهادت در میدان نبرد بمانند. هنگامی که امهام
ای را بیهرون آورد و بهرای مهردم  گهاه نوشهته مسلم و ههانی را شهنید. آن و شهادت عبدالله بن َیقُطر

 خواند:
ُّ ُمْسَلِلِم ْبَلِن َعقیَلّ َو هَلاِنى ْبَلِن  ! وَتْ ََبَرس َفضیوس ِحیِم َأّما بَْعُد َفَقْد َأتانا  ْحمِن الرَّ  الرَّ

ِ ِبْسِم اّلّله
 ِ َََذلَتْنا شیَعتُنا، َفَمْن َأَحِمَّ ِمنْكُُم اِ نِْصراَف فَلْیَنَْصِرْف، لََلیِْ  ُعْرَوَة َو َعبُْداّلّله  بِْن ََْقُ،َر، َو َوْد 
به نام خداوند بخشنده مهربان، اما بعد! خبر ناگوار شهادت مسهلم بهن عقیهل و  2؛َعلَیِْه ِمنّا ِذما س 

مهان دسهت کشهیدند؛ پهس ههر  از یاریهانی بن عروه و عبدالله بن یقطر به ما رسید. شیعیان ما 
 تواند. هیچ بیعتی از ما بر عهده او نیست. کس از شما بخواهد برگردد، می

پراکنهده شهدند و تنهها  ، مردم از ر  و راست از اطراف امامپس از پایان سخنان حضرت
 همان عده از یاران آن حضرت که از مدینه با او همراه بودند، باقی ماندند.

 ه هر به  رارد هت ای متا  ت ای  رو
 

 سر  یرد و بتروا رود از بتربالی متا 
 

 سازی آب و آرایش اردوگاه . ذخیره8

ننهد. در میهان کت کحضرت در منزلگاه شراف، دستور دادند آب فراوان بردارند و صبحگاهان حر
بها سهرعت و قبهل از دشهمن در منهزل ُذو َحَسهم  ری برخوردند. امامرراه و هنگام ظهر به لش

ننهد. وقتهی سهپاه کر دشمن و نیز اسبان آنان را سیراب رفرمان داد تا لش گاه امام تقر شد. آنمس
و یهارانش، آنهان را سهیراب  رسید؛ امهام  حر بن یزید ریاحی به نزدیک کاروان امام حسین

 3هایشان نیز آب دادند. کردند و حتی به اسب
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دن، با پشترار و تدبیر عجیبی به فنهون جنگهی همه گرفتاری و با اطمینان به کشته ش با آن  امام 
جا بهه دور ههم جمهع  ها را در یک زد، شبانه خندق حفر کرد، پر از هیزم و نی نمود و خیمه دست 

تا در مدتی هر رند کم و رند سهاعت، از هجهوم و محاصهره دشهمن جلهوگیری کنهد و تها  1کرد
 انواده کوتاهی نررد. امهام حسهینآخرین دقیقه عمر به آنچه مقدور او بود؛ در حفظ خود و خ

صبح روز عاشورا، اصحاب را سازماندهی کرد و پس از نماز صبح، زهیر بن قین را فرمانده جناح 
 راست و حبیب بن مظاهر را فرمانده جناح ر  قهرار داد. سهپس پهررم را بهه دسهت عبهاس

رادرهها بهه صهورت گاه رادرها را پشت سر خویش قرار دادند و در گودالی کهه پشهت  سپرد. آن
 2خندق حفر کرده بودند، هیزم و نی ریختند.

 خواهی شب عاشورا برای عبادت . مهلت9

تدبیر دیگهر  3خواهی شب عاشورا و سپری کردن آن شب با انس با خدا و تالوت و عبادت، مهلت
خواست به همگهان بفهمانهد کهه بهرای صهحبت کهردن بها معبهود  می حضرت بود؛ زیرا امام

دعا، خواندن قهرآن، اسهتغفار و   نیز مهلت بگیرد و از طرفی نماز، ارد انسان از دشمن هستی، جا د
خاست، به عنوان عامل معنوی و تقویت روحی در شهب قبهل از  ها برمی هایی که از خیمه زمزمه

کردنهد  تاب  شهادت بودند و شوخی می ای که یاران در صبح عاشورا بی گونه عملیات مؤ ر بود؛ به
   4دیدند. ای جز تحمل ضربت شمشیرها نمی ود و بهشت، فاصلهو میان خ
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