روش شناسی مناظرات امام حسین(ع) در جریان قیام عاشورا
طاهره عطار

چکیده

(تاریخ دریافت،1395/2/10تاریخ پذیرش)1395/4/3
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اوااا ماتالقااتمب ا مماااا درمهاااااقممیاب ا ت،مداااامیمو ا اموم اااال،م
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ا ا ا ا ااانر،دو رمانممغ هط  ،ااضا ا ا ا ااحمد مقا ا ا ا ااا ،ا مااامب ا ا ا ا ا م ا ا ا ا اااام

مق بل،رذ پذیار ،اکم ع بموم نادمحشتم اج مکادهما ی.م م

کلید واژهها:م وشماح ستممح جااو،مام ام (اییی ا،مر ااا ا،ممحطا م
کممبامس تم ،ممحط م کممبامماماا،ماوا ماتالقت م

مقدمه
رسالت بزرگ پیامبر اکرم(ص) ابالغ پیام سعادت بخش الهتی بته انستانهتا بتوده استت.
ائمتته معصتتومین (علتتیهم الستتالم) کتته ادامتته دهنتتدگان ایتتن رستتالت عظتتیمانتتد ،در طتتول
زندگانی افتخارآمیز خود به منظور دعوت الی اهلل و سوق دادن انستانهتا بته استالم نتا  ،هتر
یک در جای خود تأثیر بسزایی بر شخصیت و رفتار انسانها برجای نهادهاند.
در اسالم تبلیغ به شیوههای مختلتف انجتام متیپتذیرد .قترآن کتریم کته کتتا ستعادت،
هتتتدایت و برنامت تته زنت تتدگی هت تتر مست تتلمان استتتت و اجت تترای دستتتتورات آن الزم استتتت ،بیتتتان
ُْ ّ
ْ ْ
ْ ُ
ّ
ْ
ْ ْ
تی ِهی أ ْحس ُن ِإ ّن
داشته که«أده ِإلی س ِبی ِل ر ِبك ِبالحکم ِة و المو ِعظ ِة الحسن ِةو ج ِادلهم ِبال ِ
ْ
ّ
ر ّبتتك ُهتتو أ ْعلت ُتم ِبمتتن ضتتل عتتن ست ِتبی ِل ِه و ُهتتو أ ْعلت ُتم ِبال ُم ْهتت ِتدین»(نحتتل « .)125/متتردم را بتتا
حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعتوت کتن و بتا آنتان بته نیکتوترین شتیوه بته بحتث و
مجادله بپرداز؛ به یقین پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه شدهاند و نیتز بته راهیافتگتان
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داناتر است».

ائمه معصومین(علیهم الستالم) بته عنتوان برتترین معلمتان قترآن بته احتجتاج و منتاظره بتا

مخالفان پرداخته و پیروان خود را نیز به این امر تشویق کردهاند .امام حسین (ه) در جریان

عاشتتورا از هتتر مجتتال و فرصتتتی جهتتت روشتتنگری و آ گتتاه نمتتودن مستتلمین در افشتتای فستتاد
دس تتتگاه ح تتاکم ام تتوی و انح تترا اس تتالم از س تتیره پی تتامبر ا ک تترم(ص) اس تتتفاده ک تترده و ب تتا

گفت وگوهایی که با مخالفان و معاندان و نیز دوستان و نزدیکان داشتند ،اهدا این قیام
را روشن نمودند.

بنتتا بتته اهمیتتت منتتاظره و گفتتتوگتتو در تبیتتین اندیشتتههتتا و باورهتتا و نقتتش آن در دفتتاه از

مبانی دینی و اعتقادی ،این مقاله در صدد است تا نگاهی روششناسانه بته منتاظراتی کته
امتام حستین(ه) در جر یتان عاشتورا بته صتورت شتفاهی یتا مکتتو  ،داشتته بپتردازد تتا بتوانتتد

منطتتق ح تتاکم بتتر من تتاظرات ایشتتان را در ح تتوزههتتای س تتاختار ،محتتتوا و اصتتول اخالقتتی بتته
دست آورد.

کلیات و مفاهیم
روششناسی

روششناستتی()methodologyعبتتارت اس تتت از مطالعتته منتتتظم و منطقتتی اصتتولی کتته
تفحص علمی را رهبری میکند .از این دیدگاه روششناسی به عنوان شاخهای از منطتق و
یا حتی فلسفه است.
از دیت تتدگاه دیگت تتر ،روششناس ت تتی شت تتاخهای از علت ت تم است تتت .بت تتر است تتاس ایت تتن دیت تتدگاه
روششناستتی عبتتارت استتت از مالحظتته زمینتتههتتای کلتتی بتترای اعتبتتار کتتار علمتتی .پتتس
روششناسی نه دقیقا یک رشته فلسفی و نه یک رشته علمی است.

برخی دیگر روششناسی را مبحثی نظری میدانندکته بتا تعقتل ،منطتق و فلستفه پیوستته

استت .بته صتورت کلتی متیتتوان گفتتت؛ روششناستی بته نتوعی فلستفه یتا بیتنش در راه قتتوام
مناظره

مناظره در لغت به معنای نظر همراه با بصیرت است .در اصطالح نیز به معنای نگتاه بتا

بصتتیرت دو طتتر

گفتتت وگتتو در بتتاره مستتألهی متتورد چتتالش بتترای اظهتتار صتتوا

و حقیقتتت

استتت(دهخدا :1377،ذیتتل واژه منتتاظره) .در فرهنتت ،معتتین ،منتتاظره بتته معنتتای مباحثتته،
مجادله و ستیهیدن آمده است (معین :1363،ذیل واژه مناظره).

واژهی متراد مناظره « ،مجادله» است .مناظره و جدل دقیقا به یک معنا نیستتند .امتا

عالمه مظفر در کتا منطق خود ،مجادله و منتاظره را بته یتک معنتی گرفتته و معتقتد استت
بهترین واژه در ز بتان عر بتی بترای منتاظره ،همتان لفتا جتدل استت چترا کته انستان همتواره بتا

اختال

آراء و عقاید در تمام زمینته هتا مواجته استت و نتاگزیر بایتد متدافع رأی ختود و ابطتال

رأی مختتالف باشتتد .لتتذا همتتین امتتر باعتتث منتتاظره و جتتدال کالمتتی بتتین دو گتتروه مختتالف و

موافق میشود ،به طتوری کته هتر گروهتی در پتی کستب دلیتل و حجتتی استت تتا نظتر ختود را
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اثبات و نظر مخالف را ابطال کند(مظفر،1372،ج.)197-196 :2
ْ
الح ْکمت ِتة و الم ْو ِعظت ِتة ْ
بتته نظتتر متتیرستتد بتتا توجتته بتته آیتته « ْاد ُه إلتتی ستتبیل ر ّبتتك ب ْ
الحستتن ِةو
ِ ِ ِ ِ
ِ
ُْ ّ
تی ِهی أ ْحس ُن(نحل )125/مناظره خاصتر از مجادله است .مجادله بر دو نتوه
ج ِادلهم ِبال ِ
احستتن و غیتتر احستتن استتت و منتتاظره تنهتتا بتته مجادلتتهی احستتن اطتتالق متتیشتتود کتته در آن
بحتث و گفتتت وگتتو بتتر استاس اصتتول صتتحی و مقبتتول طترفین و تنهتتا بتترای کشتتف حقیقتتت
است و صرفا برای پیروزی بر خصم و اظهار قدرت و تفاخر از هر روش ممکن نیست.

الف :منطق حاکم بر ساختار مناظرات امام حسین(ع)
 .1پیش بردن بحث به صورت منظم

در تمتتام منتتاظراتی کتته از امتتام حستتین(ه) در منتتابع مختلتتف ثبتتت شتتده و بتته دستتت متتا
رسیده است ،نظم حاکم بر این مناظرات و گفتوگوها قابل مشاهده استت .متثال حتترت
در خطبه منا ابتدا با روش مناسب پرسشگری که با تأیید مردم همراه بود ،به معرفی خود و
فتایل علی(ه) پرداخته و ذهن مردم را برای ادامه خطبه آمتاده کترده استت .حتترت پتس
از گرفتن تأییدیه از مخاطبان ،علت سقو یهودیان در قترآن را بیتان کترده و اهمیتت امتر بته
معتترو و نهتتی از منکتتر را متتتذکر متتیشتتود و در ادامتته ضتتمن یتتادآوری مستتؤلیت ختتواص و
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بزرگان جامعه ،علتل نکتوهش بزرگتان امتت استالمی را بیتان متیدارد .از ایتن پتس بتا توجته بته
این که اذهان مخاطبان برای اصل بحث آماده شده است ،علتت حاکمیتت فاستدان بنتی
امیتته را تشتتری کتترده و بتته افشتتای حکومتتت ظالمانتتهی معاو یتته پرداختتته استتت و در پایتتان بتتا
جمالتی نیایشگونه ،فلسفه و اهتدا حکومتت استالمی را بیتان متینمایتد .بختشهتایی از
این خطبه چنین است:
« ....انشدکم اهلل اتعلمون ان عیل نیلا اط لب یلا کیلبن اسیلب اهللیلویل اهلل عیل اهلل عل یل

آ یل

هللیلیللم یلیلی آسیلیلص نیلیلی اعیلیلیبه یلبسص نسهیل

نیلیلی نخییل ا بیل انیل اسیلیلص انیلب

اسوک یف ا یلدن ب اخسیل؟ ق یلب وا ا لنیلم نعم.......اعا یلهی ا انیلب ا هیلبظ ایلب عیل اهلل هیل

ا بءه ما هللوء ثهبئ ع اال با اذ یقویل وال یهنیلمم ا هی هیلبن ون اال یلبا عیلا یلو م

اال مث ......یلیلدا اهلل هیلیلبالم؟ هیلیلبوعهی هن ا هنیلیلص عیلیلا اوهنیلیل؟ هی ی یلیلهن مه یل علم یل هب یلیلب اذا

ادییل

ا میل اهللیلاقبم ا خیلیل؟ائه کلنیلب و هنیلب عیلیلع ب ......مث انیلص انیلب ا ع یلیلبههن

ع بههن هب علم مشنوا ا هبل ؟ مذکوا ا هب ه یهن معهی هنا هبهلل یف انخس ا هبظ
منبههن نیلبهنم ا شیلهی ی ا ینیل؟منم ا یلع

ا کیل ث؟کم میلا ال

یلل نیلم عل یل

ال

ید نم عهدها تشخعون یف الوائج اذا اماهعیل میلا لا،یلبا نشیلون یف ا هی کیلة  ،یلهن

اولوک ک؟امهن اال کبن؟ (» ...جنمصا .)69-55 1379

« شما را به خدا سوگند! آیا می دانید وقتتی کته رستول ختدا(ص) در میتان صتحابه
و یتتارانش ،پیمتتان« اختتوت» متتیبستتت بتترای اخت ّتوت ختتویش ،علتتی(ه) را انتختتا
کتتردگ گفتنتتد ختتدایا تتتو را گتتواه متتیگیتتر یم کتته درستتت استتت.....ای متتردم خداونتتد

بتته اولیتتا و دوستتتانش بتتا نکتتوهش از علمتتای یهتتود پنتتدی داده تتتا عبتترت بگیر یتتد

آنجا که میفرماید :چرا علمتای دینتی و احبتار ،یهتودیهتا را از ستخنان گنتاهآمیتز
و خ تتوردن ح تترام نه تتی و جل تتوگیری نم تتیکنندگ......خداون تتد در ای تتن آی تته ام تتر ب تته

معرو

و ن هی از منکر را اولین فریته قرار داد زیرا اگر بته انجتام ایتن فریتته اقتدام

گردد ،تمام فرایض چه آسان و چه دشوار عملتی متیشتود.......ای گروهتی کته بته

علتتم و دانتتش شتتهرت دار یتتد و از شتتما بتته نیکتتی یتتاد متتیشتتود و بتته خیرختتواهی و

اندرزگویی و به راهنمایی در جامعه معرو شدهاید ،و به خاطر خدا در دل مردم

تکریم شما برمی خیزد و آن کس که نه برتری و نه قدرتی بر او دارید شتما را بتر ختود
برتتتری داده استتت و نعمتتتهتتای ختتویش را از ختتود در یتتغ داشتتته بتته شتتما ارزانتتی

میدارد ،در موارد حتوائ وقتتی بته دستت متردم نمتیرستد وستاطت متیکنیتد و در
کوچه و خیابان با مهابت پادشاهان و شکوه بزرگان قتدم برمتیدار یتد(»....نجمتی،

.)73- 59 :1379

 .2اقرار گرفتن از خصم با سؤاالت حساب شده

گاهی برای اثبات عقیدهی خود ،میتوان از مخاطب اقترار گرفتت و بتا استتناد بته همتین

اقرار نظر خویش را اثبات یا عقاید مخاطب را رد نمود .اگر این اقرار گرفتن با سؤاالتی همراه
باشد که وجدان مخاطب را بیدار کند ،به هیچ نحو او نخواهد توانست حق را انکتار و نظتر

خود را توجیه کند.

از آنجا که مردم کوفه نامههای زیادی بته آن حتترت نوشتته و ایشتان را بته کوفته دعتوت
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کرده بودند و چندی بعتد کتامال از خواستته ختود برگشتته و در جمتع ستپاه دشتمنان امتام(ه)
قتترار گرفتنتتد ،امتتام حستتین(ه) بارهتتا بتتا ستتواالتی حستتا شتتده از آنتتان ستتعی کتترد وجتتدان
کوفیان را بیدار سازد و آنان را به خود آورد.
حترت(ه) روز عاشورا سوار بر اسب ،میان دو سپاه قرار گرفت و بحث و مناظره با آنان
را اینگونته آغتاز نمتود «:أنشتدکم اهلل هتل تعرفتوننیگ قتالوا :نعتم ،انتت ابتن رستول اهلل صتلی اهلل
ّ
علیه و آله و سلم و سبطه .قال :أنشدکم اهلل هل تعلمون ّأن جدی رسول اهلل صلی اهلل علیته

و آله و سلمگ .قتالوا :اللهتم نعتم .قتال :أنشتدکم اهلل هتل تعلمتون ّأن ّأمتی فاطمتة الزهتراء بنتت

محمتتد المصتتطفی صتتلی اهلل علیتته و آلتته و ستتلمگ قتتالوا اللهتتم نعتتم .قتتال :أنشتتدکم اهلل هتتل
تعلمون ّأن أبتی علتی بتن ابتی طالتب علیته الستالمگ قتالوا :اللهتم نعتم .قتال :أنشتدکم اهلل هتل

ّ
تعلمون ّأن جدتی خدیجة بنت خویلد اول نساء هذه االمتة استالماگ قتالوا :اللهتم نعتم«»....

شما را به خدا میخوانم آیا مترا متیشناستیدگ گفتنتد :آری تتو فرزنتد و ستب رستول ختدایی.
فرمتتود :شتتما را بتته ختتدا متتیختتوانم آیتتا متتیدانیتتد کتته متتادرم فاطمتته زهتترا(س) دختتتر محمتتد
مصطفی استگ گفتند :آری فرمود :شما را به خدا میخوانم آیا میدانیتد کته متادربزرگ متن
خدیجتته ،اول زن مستتلمان ایتتن امتتت استتتگر گفتنتتد :آری(»...شتتریفی و دیگتتران:1379،
.)483-481
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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امام(ه) با پرستشهتای مکترر و متنظم کته از کوفیتان متیپرستد بته معرفتی ختود پرداختته و
اعتبتتار و نستتب ختتویش را بتته یتتاد کوفیتتان متتیآورد تتتا آنتتان بتته زشتتتی اعمتتال ختتود پتتی ببرنتتد.
ْ
ُ
ُ
همچنتتین از آنتتان ستتؤال متتیکنتتد کتته «:أ ْخ ِب ُرون تی ،أت ْطل ُبتتونی ِبقتی تل ِمت ْتنک ْم قتل ُتت ُتهگ أ ْو متتال
ْ
ْاست ْهلک ُت ُهگ أ ْو ِب ِقصاص ِم ْن جراحة» به من بگو یید :آیا کسی را از شما کشتته ام کته ختونش

را متتیخواهیتتدگ! آی تا متتالی را از شتتما تبتتاه کتتردهامگ! آیتتا کستتی را زخمتتی کتتردهام تتتا قصتتاص
جوییدگ(...شریفی و دیگران .)471 :1379،در این حال سکوت سنگینی بر سپاه دشتمن
سایه انداخته بود و کسی سخن نمی گفت.

یا در خطبه منا که در سال  58هجری در مکه بیان فرمودنتد ،بتا ستواالتی بستیار دقیتق از
مردم به معرفی خود پرداختند به گونهای که آنان پانزده بار سخن امام را با جملتهی « اللهتم
نعم» تأیید کردند( .نجمی.)69-55 :1379 ،

 .3نقد دقیق سخن

با استفاده از این فن در مناظره میتوان به حقیقت نزدیتک شتد .امتام حستین(ه) بتا نقتد
گفت تتار و افع تتال معاو ی تته او را محک تتوم ب تته انج تتام افع تتال باط تتل کردن تتد .ام تتام حس تتین(ه) در
منتتاظرهای بتتا معاو یتته او را بتتر قتتتل شتتیعیان علتتی(ه) تتتوبیخ کردنتتد و در آنجتتا ستتخنان ختتود
ُْ
ُ ُ ُْ ْ
معاویه را به طور دقیق نقد کرده و برایش حجت آوردند ...« :و قلت ِفیما تقتول انظ ْتر نفستك
ُ
ُْ
ُ
و ِل ِدی ِنك و ِِل ّم ِة ُمح ّم ٍد ص و ّات ِق ش ّق عصا ه ِتذ ِه اِل ّم ِتة و أ ْن ت ُتر ّد ُه ْم ِفتی ِف ْتن ٍتة فتال أ ْع ِتر ِف ْتنتة
ُ
ْ
ْ
ْ
ّ
ْ
ْ
تادف فت ِ ْن
أعظم ِم ْن والی ِتك عل ْیها و ال أعل ُم نظرا ِلنف ِسی و ُول ِدی و أ ّم ِة ج ِتدی أفتتل ِم ْتن ِجه ِ
ّ
ْ
ُُ
فع ْل ُت ُه ف ُهو ُق ْرب ٌة إلی ِ ّ
ْ
ْ ُُ ْ
ْ ُُْ ْ ْ ُ
تور ی
اهلل عز و جل و ِإن ترکته فأستغ ِفر اهلل ِلذن ِبی و أسأله تو ِفی ِقی ِ ِِلرش ِاد أم ِ
ُ ُِ ْ ُ
ُْ
ْ
ْ ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
و قلت ِفیما تقول ِإن أن ِکرف تن ِکر ِنی و ِإن أ ِکدف ت ِکد ِنی(» ....طبرسی،1403 ،ج.)297 :2
و در نامتتهات گفتتته بتتودح مالحظتته ختتود و دینتتت و ّامتتت ّ
محمتتد را بکتتن ،و از سرکشتتی و
پراکندگی این ّامت بپرهیز که تو را وارد فتنهاح کنند و من فتنهاح را عظیمتتر از والیتت تتو بتر
ّ
اینتتان نمتتیدانتتم ،و ه تیچ نظتترح را بتتراح ختتود و فرزنتتدانم و ّامتتت جتتدم افتتتل از جهتتاد تتتو
نمتتی دانتتم ،کتته ا گتتر آن را انجتتام دهتتم فق ت قصتتدم قربتتت بتته خداونتتد استتت ،و ا گتتر آن را تتترف
اح معاو یه تو در قسمت دیگرح از نامهات گفتهاح :اگر تو را انکار کتنم تتو نیتز همتان کنتی ،و
اگر دربارهات کیتد کتنم تتو هتم بته حیلته دستت یتازح .مگتر رأح و نظتر تتو از وقتتی کته بته دنیتا
آمدهاح ،جز کید صالحان بوده است!گ

هنگامی که معاویه سعی داشت با تعریفهای جتذا

از یز یتد ،او را چهترهای محبتو

جل تتوه ده تتد ،ام تتام (ه) س تتخنان او را ای تتنگون تته نق تتد نمودن تتد و ب تته افش تتای چه تتره واقع تتی او
فهمت ما ذکرته عن یز ید من اکتماله و سیاسته المة محمتد ،تر یتد أن ت ّ
ُ
توهم
پرداختند...«:و
الناس فی یز ید ،کأنك تصتف محجوبتا أو تنعتت غائبتا ،أو تخبتر ّ
عمتا کأنتك احتو یتته بعلتم
ّ
ختتاص ،وقتتد دل یز ی تد متتن نفستته علتتی موقتتع رأی ته ،فختتذ لیز ی تد فیمتتا أختتذ بتته متتن استتتقرائه
ّ
والحمتام ُ
الست ّتبق ال تترابهن ،والقینتتات ذوات المعتتاز ،
الکتال المهارشتتة عنتد التحتتارش،

وضرو المالهی  -تجده ناصرا .وده عنك ما تحاول!!»(شریفی و دیگران.)294 :1379،
 ...نیتتز دانستتتیم آنچتته را کتته در بتتاره یز یتتد از کمتتال روحتتی و سیاستتت او نستتبت بتته ّامتتت

روش شناسی مناظرات امام حسین(ع) در جریان قیام عاشورا

گفتهام از خداوند بهجهت این گناه استغفار متیکتنم و توفیتق هتدایت در کارهتایم را دارم و
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ّ
محمد(صلیاهلل علیهو آله و سلم) گفتی و تالش داری ذهن مردم را درباره یزید به انحترا

کشتتانی ،گو ی تتا فتترد ناشناس تتی را تعر ی تتف متتیکن تتی ،یتتا ص تتفات فتترد پنهتتان شتتدهای را بیتتان

متتیداری ،یتتا چیزهتتائی از یز یتتد متتیدانتتی کتته متتردم نمتتیداننتتد ،نتته یز یتتد ختتود را بتته -همتته
شناساند ،و افکارش را آشکارا بیان داشتت .پتس بگتو کته یز یتد بتا ست،هتای تحر یتک شتده

بازی میکند ،و کبوتر باز است و با کبوتران مسابقه میدهد ،با زنان معرو به فستاد سترگرم

استتت ،و بتته انتتواه لهتتو و لعتتب بتتازی هتتای حتترام ختتوش متتیگذرانتتد ،او را متتی بینتتی کتته در

اینگونه از کارها نیرومند است ،معاویه اینگونه دگرگونیها را که بوجود میآوری ،رها کن.
 .4مقابله و مقایسه

یکی از فنون منتاظره استت کته در آن بته شتکل مقایستهای مقابلته متیشتود تتا روشتن شتود

کدامیک مهمتر ،مؤثرتر یا مقدم ترنتد .در اولتین مجلستی کته ولیتد از امتام خواستت تتا بتا یز یتد

بیعتتت کنتتد امتتام حستتین(ه) از ایتتن روش استتتفاده کتترده و ارجحیتتت ختتود بتتر یز یتتد را روشتتن
نمتود لتذا خطتا بته ولیتد ،حتاکم مدینته ،فرمتود« :أیهتا اِلمیتر! ّإنتا أهتل بیتت النبتود و معتدن

ّ
الرستتالة و مختلتتف المالئک تة و محتتل الرحمتته و بنتتا فتتت اهلل و بنتتا ختتتم و یز یتتد رجتتل فاستتق
شتتار

خمتتر قاتتتل التتنفس المحرمتتة معلتتن بالفستتق ،و مثلتتی ال یبتتایع مثلتته» ای امیتتر! متتاییم

خاندان نبوت و معدن رسالت و خاندان ما محل آمد و شد فرشتگان و محل نزول رحمتت

سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395

14

خدا هستند .خدا اسالم را از خاندان ما شروه کرد و تا آختر همگتام بتا متا پتیش خواهتد بترد.

اما یزید مردی شرا خوار که دستش به خون افراد بتیگنتاه آلتوده استت ،او شخصتی استت

ک تته دس تتتورات اله تتی را در ه تتم شکس تتته ،و در مقاب تتل چش تتم م تتردم مرتک تتب فس تتق و فج تتور

متیگتتردد ،آیتا رواستتت شخصتی همچتتون متن بتتا آن ستوابق درخشتتان و اصتالت ختتانوادگی بتتا
چنین مرد فاسقی بیعت کندگ(نجمی.)33 :1386،

همچنین امام در منزلگاه «بیته» که برای سپاه خود و سپاه ح ّتر ستخن متیگفتت از ایتن
ُ ْ
ْ
روش جهت اثبات حقانیت قیام خود استفاده کرد و فرمتود...« :قتد ع ِل ْم ُتت ْم أ ّن هتؤال ِء الق ْتوم
ْ
ّ
ْ
ُ ْ ُ
قت ْتد لز ُمتتوا طاعتتة ّ
الش ت ْیط ِان و تولتت ْوا عت ْتن طاعت ِتة الت ّتر ْحم ِن و أظهت ُتروا الفستتاد و ع ّطلتتوا ال ُحتتدود و
ِ
ْ
ْ ْ ُ ْ
ُّ
ُّ
ّ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ّ
تول
استتتأثروا ِبتتالف ْی ِء و أحلتتوا حتترام ِ
اهلل و حرمتتوا حاللتته و ِإ ِنتی أحتتق ِبهتتذا اِلمت ِتر ِلقراب ِتتی ِمتتن رست ِ
اهلل(ص)» اینان به پیروی شیطان چسبیده اطاعت خدای رحمن را ترک گفته ،تباهیها را
ِ

آشکار ساخته ،حدود خداونتدی را تعطیتل کترده ،بیتت المتال را در انحصتار ختود درآورده،
حرام خدا را حالل و حتالل ختدا را حترام ستاختهانتد و متن از هتر کتس دیگتر ستزاوارترم کته بتر
اینان شوریده در برابرشان بایستم .شریفی و دیگران.)405 :1379 ،
 .5تسجیل

فن تسجیل یعنی استفاده از الفاظی که وقوه مطلب را بترای مخاطتب مس ّتجل و حتمتی

می کند .در مناظرات امام حسین(ه) در جریان عاشتورا ،تستجیل بستیار بته کتار رفتته استت
که به مواردی اشاره می شود :ایشان در پاسخ مردی کوفی به نام ابوهره ازدی که گفت؛ ای فرزند
رستول ختتدا چتترا از حتترم ختتدا و جتتد ختود بیتترون آمتتدیگ فرمودنتتد ...« :و أیتتم اهلل لتقتلنتتی الفئتته
الباغیه! »بته خدا قسم! گروه ستمگر مرا خواهند کشت(شریفی و دیگران.)388 :1379 ،
امام در پاسخ به عبداهلل بن جعفر که نگران بتود و از ایشتان خواستته بتود تتا از مکته ختارج
ْ ُْ ُ
ّ
ّ
ْ
ُ ْ
ّ
ْ
توام
نشتوند مبتتادا کشتته شتتوند ،فرمودنتد ...«:واهلل ِ یتتابن عمتتی لتو کنتتت فتی حجت ِتر هام ٍتة ِمتتن هت ِ
ْاال ْرض ال ْست ْخر ُجونی و ی ْق ُت ُلونی ؛ و اهلل یا ْابن ع ّمی لی ْعتد ّن عل ّتی کمتا ا ْعتتدت الی ُه ُ
تود علتی
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ّ
الس ْب ِت »....به خدا سوگند پسر عمو! اگر در آشیانهی بتومی نیتز باشتم آنتان مترا بیترون آورنتد و
دیگران.)374 :1379 ،
زمانی که امام با همه خاندان خویش راهی مکه بود از شاهراه مدینه -مکه رهسپار شد.
پسرعمویش ،مسلمبن عقیل گفت اگر همچون عبداهلل بن زبیر از راه دیگری میرفتیم ،بهتر
بود؛ زیرا نگرانم تعقیبکنندگان به ما دست یابند .پاستخ امتام بته مستلم بته گونتهای بتود کته
بتتاور کنتتد بتته هتتی وجتته از ایتتن راه بتتاز نخواهتتد گشتتت «:ال و اهلل یتتابن العتتم ال فارقتتت هتتذا
الطریق أبدا أو أنظر إلی أبیات مکه أو یقتی اهلل فی ذلک ما یحب و یرضی» نه پسر عمتو بته
خدا سوگند از این راه جدا نمیشوم تا خانههای مکه را ببینم یا ختدا آنچته را دوستت دارد
و میپسندد در این راه پیش آورد(شریفی و دیگران.)337 :1379 ،
 .6قرارگرفتن در جایگاه پرسشگر

بتتا پرستتشگتتری متتی تتتوان خصتتم را وادار بتته پاستتخ گتتویی کتترد تتتا باطتتل او آشتتکار گتتردد.

روش شناسی مناظرات امام حسین(ع) در جریان قیام عاشورا

بکشند .آنان همچون یهود که بر (روز) سه شنبه ستم کردند ،بر من ستم میکنند(شتریفی و
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ام تتام(ه) در ت تتوبیخ معاو یتتته ب تتر قتتتتل ش تتیعیان عل تتی(ه) بتتتا پرس تتشهتتتای پ تتی در پتتتی او را
محکوم نمودند:

ْ َ َ َ
َ
ْ
ََ َ َ َ
َ
َ
یلبل َی ْ ِ
ام َ َعیل َی ا َع َبنیل َیلدک َا
«أ ْییل ب َتیلیلل ِ ْ یل َیل؟ ْنیل َیلا عیل َیلدی أ َسیلص َکهیلیلد َ أ ْعیل َیلی َبن َ ا یل َ َ
َ
َ ِ ِْ ِ َ ِ ْ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ ِْْ َ َ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ َ
یلبَ َ ال
کیلیلبنوا که َنیلیلو َن ا لیلیلم کییلیلعع َ وون امهنیلیلَ ا َ یلیلد  -ک یل ِث ِو َن َ نیلیلم ا َنعیل َ َ
ُ
َْ َ َ َ ََ َْ َِ ِ ْ ُ
ْ
ِ
َک َییلیلب ِ َ
یلْ ْم ملمیلیلب َ ِعیل ْیلد َ انب َن ْعیل َیلد َمیلیلب ک ْه یل َ أ ْع َ ْس یل َ ِْ ِم ال ْ َی یل َبن
اهلل ومیلیلهن ال ٍَ قعلیل
ون َیف َ
َ
َ
َِْ ََ َ َ ََْ َ َِْ َ َ َ ْ ِ ِ
َ
َ
ام ک َد ال َتأسذ ِو ْم َن َی َدث ک َبن َن ْس َهك َ َن ْس َ ِهن ْم َ ال َن َإ ْ َههن جَت ِد َوب َیف
امغل هن اموا َث ة
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َع ْدا َك َع َل ْم ْم أ َ ْی َ ب َتل َع ْوهی ْنا َ
ال َمة َعب َ ا َ
ِ
اهلل ا َع ْد َد ا َبح َ ا َیلذی
هلل
س
ویل َ
َ
َ َ
َ
َِ َ َ َ ْ َ ِ َ َ
ََْ ْ ِ ْ َ َ ِ َ َ َ َ ْ َْ َ ِ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
اهلل
یلود َ
أنلعیل ا َعدیلیلبد یلیلخَْ ون یل نلیل َسییلیلو نعیلیلد أن آمهع یل أع سعیل َمیلیلا عِیل ِ
َ
ْ َ َِ
ََ َ ََ َ َ
َ َ ْ ْ َ ْ َ ِ ِْ ْ َ ََ َ ْ َ ِ ََََ ْ َْ َ ْ َ َ
یلبیل مث
الد َ
عز سل َ َم ثب َ یل َ میلب یلو أع َ سعیل ا ع یلم خِوعیل هز یل َ َ سیلك َمیلا َیلع َ جَ
ُ َ َ
َ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ ِْ َ
َََْ ِ
امیلیلد َع َص َز َکیل َبد ْنیل َیلا
اهلل عیلیلز سیلیلل اهللیل َیلافخب ب َنیلیلذ َحك ا عِیل َیلد أ ییل
علعیل ِسیل ْیلَأ عیل َ
ََ
َِ َ َ َْ ِ َ َ
َ
َ
َ َ
سس یلهن-
ام ْو یلیلود َع یل َ یل َیلَا َ ِع َد ْس یل َد َع ْدیل َیلد ث َق یل َز َع ْو یل َ أن یل ِ ْانیل ِیلا أ َنس یلك( » ...ل یلیل؟ ا
1403اج.)297 2
مگر تو قاتل حجر بن عدح برادر کنتده و أصتحا

صتال مطیتع عابتد او نیستتی،

آنتتتان منکتتتر ظلتتتم بت تتوده و بتتتدعت را بتتتد شتتتمرده و حکت تتم کتتتتا

ختتتدا را پ ت تیش

میانداختند ،و در راه ختدا از سترزنش هتیچ مالمتتگترح نمتیترستیدند ،تتو از ستر
ظلم و عدوان همه ایشان را پس از امان و عهد و میثاق محکم؛ بیآنکه مسألهاح

میان تو و ایشان بوده و نه حقتد و کینتهاح کته در ستینه داشتته باشتی؛ از لتب تیتغ

سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395

گذراندح! .مگر تو قاتل عمرو بن حمتق؛ صتحابه گرامتی رستول ختدا نیستتی؛ بنتده
ّ
صالحی که شدت عبادت او را تحلیل برده و رنگش را زرد و جستمش را نحیتف
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کرده بود ،پس از آنکه او را به عهود و میثاق الهتی امتانش دادح ،امتانی کته ا گتر بته

پرندگان داده بودح همه آنها از باالح کوه بر تو نازل میشدند ،سپس تو آن بزرگوار

را از سر گستاخی و بیشرمی بر خداح و کوچك شمردن عهد و پیمتان او بته قتتل

رساندح! مگر تو آن نیستی که ز یاد را همو که بر فراش بردگتان عبتد ثقیتف بته دنیتا

آمد برادر خود خواندح....

 .7بیدار کردن فطرت

در مناظرات می توان با بیدار نمودن فطرت طر مقابل او را به محاسبه و تفکر واداشت
تا راه صوا

و حقیقت بر او آشکار گشته و در برابر حق تسلیم شود.

امام حستین(ه) از هتر طریقتی ستعی در هتدایت مستلمانان گمراهتی داشتت کته در ستپاه
عمتتر بتتن ستتعد و رو در روی فرزنتتد پیتتامبر ختتویش قتترار گرفتتته بودنتتد .در صتتب روز عاشتتورا
برهانی عقلی برای آنان بیتان کترد شتاید هتدایت شتوند .خطتا بته ستپاهیان عمتر بتن ستعد
ُّ ْ
پس از حمد و ثناح الهی ،دعوت به تقوا و پرهیز از دنیا کرد و فرمود ...«:ف ِ ّن الدنیا ل ْو ب ِقی ْت
ْ
ْ
ٌ
اال ْنبیت ُاء أح ُّتق ب ْالبق ِ ْ
ّ
تاء،
الرضتی ،و أ ْرضتی ِبالقت ِ
ِالحد أ ْو ب ِقی عل ْیها أحد ،کان ِ
ِ
تت ِ
تاء ،و أولتی ِب ِ
ْ
ُّ ْ ْ
ُ
ّ
ْ
تاء ،فجدیتتدها بتتال ،و نعی ُمه تتا
الء ،و خل تتق أهله تتا ِللفنت ِ
غ ْیت ت ُر أن اهلل تع تتالی خلتتق ال تتدنیا ِللتتب ِ
ٌّ
ْ
ّ ْ ّ ّْ
ّ ُْ ٌ
ْ ُ ْ ٌ
ْ
ُمتتم ِحل ،و ُس ُتر ُورها ُمکف ِه ٌّتر ،و الم ْن ِتزل ُبلغتة و التتد ُار قلعتة ،فتتز ّو ُدوا ،فت ِ ن خیتر التز ِاد
التقتتوح،
ُّ
ّ ُ ُْ
فاتقوا اهلل لعلک ْم تف ِل ُحون» (شریفی و دیگران.)498 :1379،
...ا گتتر دنیتا بتتراح کستتی متتی مانتتد و یتا کستتی در آن متتی مانتتد ،پیتامبران بتته بقتتا شایستتته تتتر

بودند [چترا کته آنتانه بته جلتب رضتایت ،ستزاوارتر و بته قتتاح الهتی خشتنودتر بودنتد و حتال
آنکه خداوند دنیا را براح آزمایش و امتحتان و اهتل آن را بتراح فنتا و زوال آفر یتده استت .تتازه
هاح آن کهنه میشتود و نعمتت هتایش نتابود متیگتردد و شتادمانی آن آمیختته بتا غتم استت.
[چرا کهه دنیا منزلی است ناپایدار و خانهاح است که بته ناچتار بایتد از آن رختت بتر بستت.
 .8به کارگیری زبان انگیزشی

از جمله روشهاییکته بترای تأثیرگتذاری بیشتتر بتر مخاطبتان بته کتار متیرود ،بترانگیختن
شوق و انگیزه درونی مخاطب برای دریافت حقایق و واقعیات استت .امتام حستین(ه) نیتز
از ایتتن روش در جر یتتان عاشتتورا بارهتتا استتتفاده کتتردهانتتد .در صتتب روز عاشتتورا امتتام بتته امیتتد
هدایت مردم پس از حمد و ثناح الهی اینگونه سپاه عمربن سعد را مورد خطا قترار داد و
ُّ
ُّ
ُ
ُ
اهلل! ِا ّتقتتوا اهلل و ک ُونتتوا ِمتتن التتد ْنیا علتتی حتتذر ،فت ِ ّن التتد ْنیا لت ْتو ب ِقیت ْت ِالحتتد أ ْو ب ِقتتی
فرمتتودِ «:عبتتاد ِ
ْ
ٌ
اال ْنبی ُاء أح ُّق ب ْالب ِ ْ
ْ
ّ
الرضی » ...اح بنتدگان ختدا! تقتواح الهتی
ِ
علیها أحد ،کان ِت ِ
قاء ،و أولی ِب ِ
پیشه کنید و از دنیا دورح نمایید ،اگر دنیا براح کستی متی مانتد و یتا کستی در آن متیمانتد،
پیامبران به بقا شایسته تر بودند [چرا که آنانه به جلب رضایت ،ستزاوارتر و بته قتتاح الهتی
خشنودتر بودند(...شریفی و دیگران.)498 :1379،

روش شناسی مناظرات امام حسین(ع) در جریان قیام عاشورا

پس توشه راه بردار ید و بهتر ین ره توشه ،تقواست ،تقواح الهی پیشه کنید تا رستگار شو ید.
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همچنین در همان روز عاشورا چون سپاه عمتر ستعد نزدیتک شتدند ،امتام شتتر ختویش را
خواستتت ستتوار شتتد و بتتا صتتدای بلنتتد کتته همتته متتردم بشتتنوند ،فرمتود«:أ ُّیهتتا ّ
النت ُ
تاس! ِإ ْستتم ُعوا
ُ
ُ
ُ ُ
ٌ ُ
ْ
ق ْتولی ،و ال ُتع ِّجلتونی ح ّتتی أ ِعظک ْتم ِبمتا لح ّتق لک ْتم عل ّتی ،و ح ّتتی ا ْعت ِتذ ُر ِالت ْیک ْم ِم ْتن مقتدمی
ُ
ُ
عل ْی ُک ْم ،ف ِا ْن قب ْل ُتت ْم ُع ْتذر ی و ص ّتد ْق ُت ْم ق ْتولی ،و أ ْعط ْی ُت ُمتونی ّ
الن ْصتف ،ک ْن ُتت ْم ِبتذ ِلك أ ْستعد ،و
ِ
لت ْتم ی ُکت ْتن ل ُکت ْتم علت ّتی ستتبی ٌل ،و إ ْن لت ْتم ت ْقب ُلتتوا ِم ّن تی ْال ُعت ْتذر ،و لت ْتم ُت ْع ُطتتوا ّ
الن ْصتتف ِمت ْتن أ ْن ُف ِست ُتکمْ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
(فت ت تتأ ْج ِم ُعوا أ ْمت ت تترک ْم وشت ت تترکاءک ْم ثت ت ت ّتم ال یکت ت ت ْتن أ ْمت ت ت ُترک ْم علت ت ت ْیک ْم غ ّمت ت تتة ثتت ت ّتم اقتتت تتوا ِإلت ت ت ّتی وال
ُْ
ون(»...شریفی و دیگران.)469 :1379،
تن ِظ ُر ِ
هان اح مردم! سخن مرا بشنو ید ،و براح کشتن متن شتتا مکنیتد ،تتا شتما را بته چیتزح
که ّ
حق شما بر من است ،موعظه کنم و دلیل آمدنم را به این دیتار بتا شتما در میتان بگتذارم.

اگر سخنم را پذیرفته و گفتارم را تصدیق کردید و انصا دادید ،سعادتمند خواهیتد شتد و
اگر عذرم را نپذیرفته و از مسیر عدل و انصا

کناره گرفتید ،پس هیچ چیز بر شما پوشتیده

نماند ،تمام جوانب کارتان را بنگر ید ،سپس مهلتتم ندهیتد و هتر کتارح از دستتتان ستاخته
است انجام دهید....

ب :منطق حاکم بر محتوای مناظرات امام حسین(ع)
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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در مناظره ،داشتن اطالعتات کتافی و تستل بتر منتابع و مستتندات موضتوه از ضتروریات
موفق استت .هتر انتدازه متواد بته کتار رفتته در استتدالل صتحی تتر ،معتبرتتر و یقینتیتتر باشتد،
نتیج تته بهت تتری حاص تتل خواه تتد ش تتد .از آنج تتا ک تته بای تتد مستتتندات شتتخص ،متتورد قب تتول
مخاطتتب باشتتد بتترای مستتلمانان استتتناد بتته قتترآن و ستتخن پیتتامبر(ص) و أئمتته معصتتومین و
برهان های عقلی و حسی از معتبرترین مستندات است .سخن امام حسین(ه) که ختود از
أئمه معصومین است ،برای ما به خودی خود حجتت استت .امتا در زمتان زنتدگانی ایشتان و
به خصوص جریان عاشورا عده زیادی از مردم در آن اوضاه و شرای مستموم جامعته کته در
اثر تبلیغات و سیاستت هتای غلت حاکمتان امتوی ایجتاد شتده بتود ،از مستیر حتق و درستت
منحر

گشته و دچار شبهات و اشتباهات ز یتادی متیشتدند .تتا آنجتا کته رو در روی امتام

معصوم قرار گرفتند؛ لذا امام حسین(ه) برای متوجه ساختن آنان ناچار بته قترآن و ستخنان

پی تتامبر(ص) و بی تتدار س تتاختن وج تتدان ای تتن مس تتلمانان غفل تتت زده از طر ی تتق محسوس تتات
و عقلی تتات برآمدن تتد .در خطب تتهه تتا و س تتخنان ایشتتتان م تتوارد ز ی تتادی از اس تتتناد ب تته قتتترآن و
احادیتث پیتامبر(ص) و بته کتارگیری برهتان عقلتی و محسوستات وجتود دارد کته بته برختی از
آنها اشاره میشود.
 .1استناد به قرآن

به برخی از آیات مورد استناد امام قبال اشاره شتد و اکنتون برختی دیگتر از ایتن استتنادات

بیتتان متتیشتتود :در بحتتث و منتتاظرهای کتته امتتام در روز عاشتتورا بتتا کوفیتتان داشتتتند ،بتته آنتتان
چنین فرمودند ...«:اشتد غتب اهلل علی الیهتود حتین قتالوا :عز یتر ابتن اهلل ،و اشتتد غتتب

اهلل عل تی النصتتار ی ح تین قتتالوا :المس تی ابتتن اهلل ،واشتتتد غتتتب اهلل علتی المجتتوس ح تین
عبدوا النار من دون اهلل ،و اشتد غتب اهلل علی قوم قتلتوا نبتیهم ،و اشتتد غتتب اهلل علتی

هذه اعصابة الذین یر یدون قتلی ،ابن نبیهم» خشم خداوند بر یهود ،زمانی سخت شد کته
ُعز یر را پسر خداوند گرفتند .و خشم خداوند زمتانی بتر نصتار ی شتدید شتد کته مستی را پستر
خداونتد دانستتند و خشتم خداونتد زمتتانی بتر مجتوس شتدت گرفتتت کته آنهتا آتتش را معبتتود

ستخت گردیتد کته پیامبرشتان را کشتتند و غتتب خداونتتد بتر ایتن جمتاعتی شتدید شتد کتته
کشتن مرا (یعنی پسر پیامبرشان را) خواستارند( .شریفی و دیگران.)481 :1379،

زمانی که سپاه عمر سعد نزدیک شدند ،امام سوار بر شتر آنتان را موعظته فرمتود و از آیتات
ُ
ُ ُ
ْ ُ
ْ ُ ْ ُ ُ
ُ ُ ّ ُ ْ ُ
ُْ
ون»
«ف تتأج ِمعوا أم تترک ْم وش تترکاءک ْم ث ت ّتم ال یک ت ْتن أم ت ُترک ْم علت ت ْیک ْم غم تتة ث ت ّتم اقت تتوا ِإل ت ّتی وال تن ِظ ت ُتر ِ
(یونس» )71/نیز استفاده کرد .فکر خود و قدرت معبودهایتان را جمتع کنیتد ،ستپس هتیچ

چیز بر شما پوشیده نماند( تمام جوانب کارتان را بنگرید) سپس به حیات من پایتان دهیتد
اهلل ّالت ِتذح نت ّتزل ْال ِکتتتا و ُهتتو یتتتو ّلی ا ّ
و(لحظتتهای) مهلتتتم ندهیتتد .و «إ ّن و ِل ّی تی ُ
لصتتا ِل ِحین»
ِ
ِ
(اعتترا  ) 196/ولتتی و سرپرستتت متتن ختتدایی استتت کتته ایتتن کتتتا را نتتازل کتترده و او همتته

صالحان را سرپرستی میکند(شریفی و دیگران.)469 :1379،

هنگامی که یزیدبن معاویه از شام نامهای بته متردم مدینته از قتریش و بنتیهاشتم فرستتاد

که به زبان شعر متتمن ایتن معتانی بتود کته اعمتال امتام حستین(ه) نادرستت استت و بترای

روش شناسی مناظرات امام حسین(ع) در جریان قیام عاشورا

خودشان گرفتند و آن را بدون اعتقاد به خداوند می پرستیدند و غتب خداونتد بتر مردمتی
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دور کردن مردم از امام چنین کرد ،افرادی این اشعار را بته امتام رستاندند و ایشتان در جتوا
ُ ّ
ّ
ُ ُ
ُ
ُ
فق این آیه را تالوت فرمودند «:ف ِ ن کتذ ُبوف فقتل ِلتی عم ِلتی ولک ْتم عملک ْتم أن ُتت ْم ب ِر یئتون ِم ّمتا
ُ
ُ ْ
أ ْعمل وأنا ب ِری ٌء ِّم ّما ت ْعملون»(یونس )41 /و اگر تو را تکذیب کردند بگو :عمل متن بترای متن
و عمل شما بترای شماستت .شتما از آنچته متن انجتام متیدهتم بیزار یتد و متن(نیتز) از آنچته
شما انجام میدهید ،بیزارم(شریفی و دیگران.)368 :1397،
 .2استناد به احادیث پیامبر(ص)

زمانی که امام(ه) عبیداهللبن ّ
حر جعفی را به قیام در رکا

خود فرا خواند و عبیتداهللبتن

حر امتناه کرد ،فرمود «:النتی قتد ستمعت رستول اهلل صتلی اهلل علیته و آلته و ستلم و هتو یقتول:

فاال تنصرنا فاتق اهلل ان ال تکتون ممتن یقاتلنتا ،فتواهلل ال یستمع و اعیتنتا احتد ثتم ال ینصترنا اال

هلک» من از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود :کسی نتدای اهتل
بی تتت متتترا بشتتتنود و آنتتتان را برگتتترفتن حتتتق یتتتاری ندهتتتد ،ختتتدا او را بتتته رو در آتتتتش جهتتتنم

افکند(شریفی و دیگران.)410 :1379،

سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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همچنین هنگامی که به سرزمین کربال رستیدند ،امتام بترای کوفیتان نامتهای فرستتاد و در
ْ
ْ
ّ
اهلل(ص) قد قتال ِفتی حیا ِت ِته
آن به این سخن پیامبر(ص) اشاره نمود «:فقد ع ِل ْم ُت ْم أن ر ُسول ِ
ّ
ْ
ُ
ّ
اک تا ِلع ْه ِتد ِ ُ
اهلل ی ْعمتل ِفتی
تول ِ
اهلل ن ِ
م ْن رأح ُستلطانا جتا ِئرا ُم ْستت ِحال ِل ُح ُتر ِم ِ
اهلل مخا ِلفتا ِل ُستن ِة ر ُس ِ
ُ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
اهلل أ ْن ُید ِخل ُته مدخل ُته»
ِعب ِاد ِ
اهلل ِبا ِِل ث ِم و ال ُعتدو ِان ث ّتم ل ْتم ُیغ ِّیت ْر ِبق ْتو ٍل و ال ِف ْع ٍتل کتان حقتا علتی ِ
آ گاه هستید که پیامبر خدا صلی اهلل علیه و اله فرمود کسی کته ببینتد فرمتانروای ستتمگری

را که حالل می دارد حرام خدا را ،می شکند پیمان خدا را ،رویارویی می کند با آیین ختدا
و میان بندگان خدا با گناه و دشمنی رفتار می کند ،با این همته بتا گفتتار و کتردار بتر چنتین

سلطانی نشورد ،سزاوار است کته ختدای او را بته جایگتاهش (عتذا ) وارد کنتد( .شتریفی و

دیگران.)404 :1379،

یتا در جتتوا متتروانبتتن حکتتم کتته ایشتتان را بته بیعتتت بتتا یز یتتد دستتتور متتیداد ،فرمتتود.. :قتتد

سمعت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آلته یقتول «:الخالفته محرمته علتی آل ابتی ستفیان و علتی
الطلقاء ابناء الطلقاء» از جدم رسول خدا(ص) شنیدم که فرمود :خالفت بر آل ابوستفیان و
طلقا و فرزندان طلقا حرام است( .شریفی و دیگران.)323 :1379،

 .3استناد به مقبوالت

در خطب تتهای ک تته در ص تتب عاش تتورا ب تترای کوفی تتان بی تتان کردن تتد ب تته ام تتوری مقب تتول ن تتزد
ُْ
ْ
آن هتتا اشتتاره کردنتتد و آنتتان را وادار بتته تأییتتد ایتتن امتتور نمودنتتد «:فان ِست ُتبونی فتتانظ ُروا مت ْتن أنتتاگ!
ُث ّم ْارج ُعوا الی أ ْن ُفس ُتک ْم و عات ُبوهتا ،ف ْتان ُظ ُروا ه ْتل ی ِحت ُّل ل ُک ْتم ق ْتلتی و ْانتهتاف ُح ْرمتتیگ! أل ْس ُ
تت
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ
ّ ُْ ْ
تاهلل و
تت ن ِب ِّیک ْم(صتتلی اهلل علی ته وآلتته) ،و ْابتتن و ِص ت ِّی ِه و ْابتتن ع ِّمت ِته ،و أو ِل المتتؤ ِمنین ِبت ِ
ِا ْبتتن ِب ْنت ِ
ٌ ُ ُّ
ْ ّ
داء ع ّتم أبتیگ أو لت ْیس
ال ُمص ِد ِق ِلر ُسو ِل ِه ِبمتا جتاء ِب ِته ِم ْتن ِع ْن ِتد ر ّ ِب ِته أو لت ْیس ح ْمتزد ست ِّید الشته ِ
ُ ْ
ٌ
ُ
ُ ُ
ٌ
ج ْعف ُر ّ
الشهی ُد ّ
الط ّی ُار ذوال ِجنتاح ْی ِن ع ّمتیگ! أو ل ْتم یت ْبل ْغک ْم ق ْتول ُم ْستتفیض فتیک ْم :أ ّن ر ُستول
ْ
تذان ِس ت ِّیدا شتتبا ِ أ ْهت ِتل الج ّنت ِتةگ!»(شتتریفی و
ِ
اهلل(صتتلی اهلل علیته وآلتته) قتتال لتی و ِالختی« :هت ِ
دیگران.)470 :1379،
اح مردم نسب مرا بررسی کنید و ببینید من کیستمگ و به خود آیید و نفتس ختود را متورد
خطا

و سرزنش قرار دهید .آیا کشتن من و هتتك حترمتم بتراح شتما رواستتگ آیتا متن پستر

دختتر پیتامبر شتما و فرزنتتد جانشتین و پستر عمتتوح او نیستتمگ همتان کستتی کته قبتل از همتته،
ایمان آو رد و رسول خدا را به آنچه از جانب خداح آورده بود تصدیق کردگ! آیا حمتزه ست ّید
متتن نیستتتگ آیتا شتتما نمتتی دانیتد کتته رستتول خدا(صتتلی اهلل علیته وآلتته) در بتتاره متتن و بتترادرم
فرمود :راین دو سرور جوانان اهل بهشتندگر.»...

در همان خطبهای که امام به اصل و نسب خویش کته متورد قبتول آنهتا بتود اشتاره کترد و
ُ
ُ
چنین فرمود «:و ِا ْن ک ّذ ْب ُت ُمونی ف ّن فتی ُک ْم م ْتن إ ْن ستأ ْل ُ
تم ُوه ع ْتن ذ ِلتك أ ْخبترک ْم ،ستلوا ج ِتابر ْبتن
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
اال ْنصار ی ،أ ْو أبتا ستعی ِد ال ِختدر ی ،أ ْو س ْتهل ْبتن س ْتع ِد ّ
تاعدی ،أ ْو ز ْیتد ْبتن أ ْرقتم ،أ ْو
اهلل
الس ِ
ع ْب ِد ِ
ِ ِ
ْ
ْ ُ ّ
اهلل(صتلی اهلل علیته وآلته) لتی و
تول ِ
أنس ْبن ما ِلكُ ،یخ ِب ُروک ْم أن ُه ْم س ِم ُعوا ِ
هذ ِه المقالة ِم ْن ر ُس ِ
ْ
ُ
ْ ُ
ّ
ْ
تك ِم ْتن هتذا الق ْتو ِل،
حاج ٌز لک ْتم ع ْتن ستف ِك دمتیگ! ....فت ِ ن ک ْن ُتت ْم ِفتی ش ٍ
ِالخی ،أفما فی هذا ِ
ُ ُّ
ُ
ْ ْ
ّ
ْ ْ
تت ن ِب ٍ ّتی غ ْیتری
أفتشکون اثرا ما أ ِنی ِا ْب ُن ِب ْن ِت ن ِب ِّیک ْمگ فو ِ
اهلل ما ب ْین المش ِتر ِق و المغ ِتر ِ ِا ْب ُتن ِب ْن ِ
ْ
ُ
ُ
ِم ْن ُک ْم و ال م ْن غ ْیر ُک ْم ،أنا ْاب ُن ب ْن ِت نب ّی ُک ْم ّ
خاصة .أ ْخ ِب ُرونتی ،أت ْطل ُبتونی ِبقتیتل ِم ْتنک ْم قتل ُت ُتهگ
ِِ
ِ
ِ
ْ
ْ
أ ْو مال ْاست ْهلک ُت ُهگ أو ِب ِقصاص ِم ْن جراحة»»(شریفی و دیگران.)470 :1379،
اگر سخنان ّ
حق مرا تصدیق کنید به نفع شماست ،به خدا سوگند! از زمانی که دانستتم

روش شناسی مناظرات امام حسین(ع) در جریان قیام عاشورا

الشهدا عموح پدرم نیست! و آیتا جعفتر ط ّیتار کته بتا دو بتال در بهشتت پترواز متیکنتد عمتوح
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خداونتتد نستتبت بتته دروغگو ی تان خشتتم متتیگی ترد ،و دروغ پتتردازان ز ی تان خواهنتتد دی تد ،هرگتتز
آهن ،دروغ نکردهام و اگر کالم مرا باور نکردید ،در میان شما افرادح هستند که اگر از آنها
بپرسی د ،به شما خبتر خواهنتد داد .از جتابر بتن عبتداهلل انصتارح و ابوستعید ختدرح و ستهل
بن سعد ساعدح و ز ید بن ارقم و انس بن مالك بپرسید .آنان بته شتما خبتر خواهنتد داد کته
خودشان این سخن را از پیامبر خدا شنیده اند که آن را در ح ّتق متن و بترادرم فرمتوده استت.
آیا این گواهی ها سبب نمی شود که دست از قتل من بردار یدگ ....اگر بته ایتن ستخن شتك
دار ید ،آیا در این هم شك دار ید که من پسر دختر پیامبر شما هستتمگ!! بته ختدا ستوگند کته
در شرق و غر عالم ،فرزند دختر پیامبرح ت در میان شما و غیر شما ت جز متن نیستت بته متن
بگو یی تد :آی تا کستتی را از شتتما کشتتته ام کتته ختتونش را متتیخواهیتتدگ آی تا متتالی را از شتتما تبتتاه
کردهام و یا کسی را زخمی کرده ام تا قصاص جوییدگ!

ج :اصول اخالقی حاکم بر مناظرات امام حسین(ع)
د ر مباحتتث منتتاظره دو دستتته آدا

وجتتود دارد؛ آدا

اخالقتتی و آدا فنتتی منتتاظره .در

منتتاظره موفتتق عتتالوه بتتر رعایتتت آدا فنتتی و داشتتتن تستتل علمتتی بایتتد آدا

اخالقتتی نیتتز

رعای تتت ش تتود .تم تتامی امام تتان معص تتوم ک تته برت تترین احتج تتاج کنن تتدگان ب تتا م تتردم بودنتتتد،

مهربانترین آنها بر مردم نیز بودند و از این جهت نیز الگوی رفتتاری شایستتهای بترای تمتام
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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مردم محسو

میشوند ،چرا که جتز خیرختواهی ،اصتالح و هتدایت افتراد انگیتزهی دیگتری

نداشتند .لذا الزمتهی یتک منتاظرهی احستن داشتتن اختالق نیکتو ،ستعهی صتدر و از همته
1

مهم تر خیرخواهی است تا مخاطب را به تواضع و تسلیم نزدیک کند.

امام حسین(ه) کته ختود از معلمتان بتزرگ بشتریت استت و الگتوی اختالق و خیرختواهی

مردم است ،در جریان عاشورا بتا ستعه صتدر و تواضتع و روشتنگریهتای مکترر نشتان داد کته
می توان تنها بر مدار حتق و حقیقتت حرکتت کترد و در عتین حتال تنهتا راهنمتایی و ستوق بته
سعادت مردمان را مد نظر داشت .لذا در خطبهها و مناظرات حتوری و نامههتایی کته در
ایتن متاجرا از آن حتترت بته جتا مانتتده استت ،مهربتانی و خیرختواهی و ستایر آدا
ُْ ّ
تی ِهی أ ْحس ُن)
 .1نحل( 125/و ج ِدلهم ِبال ِ

اخالقتتی

مشت ت تتهود است ت تتت ،ماننت ت تتد؛ آغت ت تتاز کت ت تتالم بت ت تتا حمت ت تتد و ثنت ت تتای خداونت ت تتد ،1داشت ت تتتن صت ت تتبر و
تحم تتل ،2خیرخ تتواهی ب تترای ط تتر مقاب تتل ،3حس تتن نی تتت داشتتتن ،پرهیتتز از کینتته ت تتوزی،4
دوری از مغالطت ت تته ،تواضت ت تتع در قت ت تتول ،احتت ت تترام بت ت تته طت ت تتر مقابت ت تتل ،5عت ت تتذر پت ت تتذیری ،بت ت تتا
فصتتاحت و بالغتتت ستتخن گفتتتن ،ایتتراد ستتخن در زمتتان و مکتتان مناستتب ،بیتتان صتتری و

روش شناسی مناظرات امام حسین(ع) در جریان قیام عاشورا

 .1چون امام حسین علیه السالم تصمیم گرفت از مکه به سوي عراق حرکت نماید برخاست و خطبهاي ایتراد
کرد و فرمود :الحمدهلل ،و ماشاءاهلل ،و ال قتود اال بتاهلل ،و صتلهلل اهلل علتهلل رستوله(...شتریفی ،محمتود و دیگتران،
پیشین ،ص  .)369همچنین درخطبه منی ،احتجاج بر اهتل کوفته در کتربال ،نامتههایی کته بته بزرگتان بصتره
نوشتند و...همه با حمد و ثنای الهی شروه شده است.
 .2امام(ه) نسبت به آ گاه ساختن مردم کوفه بسیار صبور بود به امید هدایت آنتان تتا آخترین لحظتات حتتی در
روز عاشورا برای آنان حجت آوردند ردای پیامبر(ص) بر دوش و شمشیرعلی(ه) در دست بته میتان دو ستپاه
رفته و با آنان گفت وگو کرد تا شاید کسی هدایت یابد(.شریفی ،محمود و دیگران ،پیشین ،ص )481
 .3امام در چند موضع به افرادی که از کوفه خارج شده بودند برخورد کرد و ضمن هدایت آنان خواست که به او
و یارانش ملحق شوند .برخورد امام با افرادی که امتناه ورزیدند ،حتاکی از خیرختواهی امتام بترای آنتان استت
مثال امام در همان مکانی که عبیداهلل بن حر را دید ،به عمرو بن قیس مشرقی و پسر عمویش برخورد و از این
دو یاری خواست ،اما [پوزش خواستند وه عذر آوردند .امام فرمود « :انطلقتا فتال تستمعا لتی واعیتة و ال تر یتا لتی
سوادا فانه من سمع واعیتنا او تری سوادنا فلم یجبنا او یغثنا کان حقا علی اهلل عزوجل ان یکبه علی منخریه
به فی النار; از اینجا دور شوید; تا فر یتاد کمتک ختواهی متان را نشتنوید و متا را نبینیتد ،ز یترا آن کته نتدای یتاری
طلبیتدن متا را بشتنود یتا متا را ببینتد ،امتا لبیتک نگو یتد و یاریمتان نکنتد ،ستزاوار استت ختدای عزوجتل او را بتته
صورت درون آتش افکند!» (همان ،ص  ) 413و یا در شب عاشورا که دیگر شهادت امام و تمامی همراهان او
ُ
آشکار گشته بود ،به یاران خود چنتین فرمتود «:هتذا اللیتل ق ْتد غشتیکمّ ،
فاتختذوه جمتال ،ث ّتم لیأختذ کتل رجتل
ْ
منکم بید رجل من اهل بیتی ،و ّ
تفرقوا ِفی سوادکم و مدائنکم ح ّتی یفرج اهلل ،ف ن القوم ّإنما یطلبونی ،و لو قد
أصابونی لهوا عن طلب غیری» (همان ،ص ) 424فرمود :اینک شب شتما را فترا گرفتته ،از مرکتب راهتوار شتب
بهره گیرید و هر یک ،دست یکی از مردان خاندانم را گرفته و در شهرها و آبادیهای خود پراکنده شوید تا خدا
گشایشی دهد .این قوم فق مرا می خواهند و اگر به من دست یابند ،کاری به دیگران ندارند.
 .4بارزترین جلوه ی این اخالق امام برخورد ایشان با حر پس از پشتیمانی اوستت از ایتن کته راه را بتر امتام بستت و
مانع حرکت ایشان شد .پاسخ امام به حر وقتی که نادم و پشیمان شد .حر از امام پرسید آیا من بخشیده می
شتومگ« قتتال :نعتتم ،یتتتو اهلل عل ْیتتک ،و یغفتتر لتک ،متتا استتمکگ قتتال :أنتتا الحت ّتر بتن ی ِز یتتد؛ قتتال :أنتتت الحت ّتر کمتتا
ُّ
الحر إ ْن شاء ُ
ّ
سمتک ّأمک ،أنت ّ
اهلل ِفی الد ْنیا واآلخره»(همان ،ص )493
ِ
اهلل !»
 .5امام در روز عاشورا که هن وز امید به هدایت سپاه عمر سعد داشتند آنان را موعظه نموده و با لفا « ِعباد ِ
و یا «أ ُّیها ّ
الن ُاس!» آنان را مورد خطا قرار داد .که قتبال در قستمت بته کار گیتری ز بتان انگیزشتی ،بته آن اشتاره
ّ ْ
من ال ّترحیم ِمتن
شد .یا در آخرین نامه ای که به کوفیان نوشتند آنان را اینگونه
خطا کردنتد «:بستم اهلل ِ الترح ِ
ُ
مین ،س ٌ
ْال ُحس ْین بن ع ِل ّی ِالی ِا ْخوا ِن ِه ْال ُم ِؤمنین و ْال ُم ْس ِل ْ
الم عل ْیک ْم» (همان)382 ،
ِ ِ ٍ
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قاطع ،1ترک تعصتب ،آزادمنشتی و بستیاری آدا
دیگر میطلبد ،از آدا

اخالقتی دیگتر کته بیتان همته آنهتا فرصتتی

اخالقتی استت کته در منتاظرات امتام حستین(ه) در جر یتان عاشتورا

مشهود است.

نتیجهگیری
از تحلیتل و بررستی منتاظرات و احتجتاجهتتای امتام حستین(ه) در جر یتان عاشتورا روشتتن
گردیتتد کتته راه و روش امتتام حستتین(ه) همتتان راه قتترآن و راه حتتق و حقیقتتت استتت .امتتام در
موقعیتهای مختلف بتا ایتراد خطبتههتای روشتنگرانه و نیتز نامتههتایی کته ارستال متیکترد و
پاسخهایی که در جوا

خصتم بیتان متیفرمتود ،ضتمن معرفتی چهترهی ظالمتان ،بیتان متی

دارنتتد متتردم بایتتد بتترای حفتتا دیتتن ختتدا ایثتتار جتتان داشتتته باشتتند .امتتام حستتین(ه) همتتواره
وجدان افراد را مورد خطا قرار میداد و سعی در بیدار کردن فطترتهتای خفتته داشتت تتا
آنه ا را به تفکر و اندیشیدن وادارد تا در اثر آن ،هدایت شتوند هتر چنتد آنتان بته دلیتل عنتاد و
دشمنی با خاندان اهل بیت(ه) و به خاطر لجاجت از نعمت هدایت محروم شدند.

بنتتابراین بایتتد از ستتیره و روش امتتام حستتین(ه) در مواجهتته بتتا اوضتتاه جامعتته و برختتورد

مناستتب و بهنگتتام الهتتام گرفتتت و ضتتمن آ گتتاهی از اوضتتاه سیاستتی ،اجتمتتاعی و فرهنگتتی
عصتتر ختتود ،بتته قتترآن و ستتنت پیتتامبر (ص) پایبنتتد بتتوده و بتتا عقتتل بتتا مشتتکالت بتته مبتتارزه
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برخاست و آثار شوم پیروی از باطتل را همتواره بترای ختود و افتراد دیگتر یتادآوری نمتود ،شتاید

کسی که قابل هدایت است ،مسیر حق را بیابد.

هنگامی که شبهات بر ذهن افراد غالب شده و آنتان بتین تشتخیص درستت از نادرستت

ُْ
ُ
ُْ
ُ ُ ُ ْ
 « .1و قلت ِفیما تقول ْانظ ْر نفسك و ِل ِد ِینك و ِِل ّم ِة ُمح ّم ٍد ص و ّات ِق ش ّق عصا ه ِذ ِه اِل ّم ِة و أ ْن ت ُر ّد ُه ْم ِفهلل ِف ْتن ٍة فال
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ّ
أ ْع ِر ِف ْتنة أ ْعظم ِم ْن والی ِتك عل ْیها و ال أ ْعل ُم نظرا ِلنف ِسهلل و ُول ِدي و أ ّم ِة ج ِدي أفتل ِم ْن ِجه ِادف فت ِ ْن فعل ُت ُته
ُ ٌ
اهلل ع ّز و ج ّل و إ ْن تر ْک ُت ُته فأ ْستت ْغ ِف ُر اهلل ِلتذ ْنبهلل و أ ْستأ ُل ُه ت ْتو ِف ِیقهلل ِِل ْرش ِ ُ ُ
تور ي» (طبرستی ،احمتدبن
ف ُهو ق ْربة ِإلی ِ
تاد أم ِ
ِ
ِ
ِ
علی ،پیشین ،ج ،2ص )298
و در نامتهات گفتته بتودح مالحظتته ختود و دینتت و ّامتتت ّ
محمتد را بکتن ،و از سرکشتتی و پراکنتدگی ایتن ّامتتت
بپرهیز که تو را وارد فتنهاح کنند .و من فتنهاح را عظیمتر از والیت تو بر اینان نمیدانم ،و هیچ نظترح را بتراح
ّ
خود و فرزندانم و ّامت جدم افتل از جهاد تو نمیدانم که اگر آن را انجام دهم فق قصدم قربت بته خداونتد
است ،و اگر آن را ترف گفتهام از خداوند بجهت این گناه استغفار میکنم و توفیق هدایت در کارح که دارم.

مانتتدهانتتد ،بایتتد وجتتدانهتتا را متتورد خطتتا قتترار داد و فطتترتهتتای پتتاک و حقیقتتت طلتتب را
بیتتدار ستتاخت و بتتا نشتتان دادن خیرختتواهی و رعایتتت احتتترام و ستتایر اصتتول اخالقتتی و نیتتز
پایبندی به عقیده و قاطعیت و صراحت در بیان آن حتی با بتذل جتان در ایتن راه بته دفتاه
از آیین اسالم نا محمدی پرداخت.
امید است که آیندگان با دقت نظر بیشتر در فرمتایش هتا و منتاظرات أئمته کته چتراغهتای
هدایت ما هستند ،توفیق بیشتری در استفاده از این گتوهرهتای نتا

و رستیدن بته سترمنزل

سعادت و هدایت در زندگی فردی و اجتماعی خود و دیگران داشته باشند.
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