
 به نام خدا

قیام امام حسین )ع( یکی از مهمترین قیام های حق 

حامل درس ها و معارفی  طلبانه تاریخ بشریت است که

 سترگ است. امام حسین )ع( از ابتدای قیام تا لحظه

د انحتجاج هایی با افراد مختلف داشتهشهادت مناظرات و ا

ول از لحاظ ساختار، محتوا و اص که بر این مناظرات

 .اخالقی، منطقی خاص حاکم بوده است
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ابتدا با روش مناسب « مِنا»در خطبه  امام حسین )ع(

بود، به معرفی خود و  پرسش گری که با تأیید مردم همراه

 فضایل علی)ع( پرداخته و ذهن مردم را برای ادامه خطبه

آماده کرده است. حضرت پس از گرفتن تأییدیه از 

قرآن را بیان کرده و  مخاطبان، علت سقوط یهودیان در

 نهی از منکر را متذکر می شود واهمیت امر به معروف و 

لیت خواص و بزرگان جامعه، وؤسدر ادامه ضمن یادآوری م

اسالمی را بیان می دارد. از این  علل نکوهش بزرگان امت

اصل بحث  پس با توجه به این که اذهان مخاطبان برای

آماده شده است، علت حاکمیت فاسدان بنی امیه را تشریح 

انۀ معاویه پرداخته است و افشای حکومت ظالم کرده و به

فلسفه و اهداف حکومت  در پایان با جمالتی نیایش گونه،

 اسالمی را بیان می نماید. بخش هایی از این خطبه چنین

 :است

شما را به خدا سوگند! آیا می دانید وقتی که رسول خدا 

بست می« اخوت»صحابه و یارانش، پیمان  )ص( در میان

ا خدای :کرد؟ گفتند را انتخاب برای اخوّت خویش، علی )ع(

ای مردم خداوند  .تو را گواه می گیریم که درست است... 

اولیا و دوستانش با نکوهش از علمای یهود پندی داده  به

می فرماید: چرا علمای دینی و  تا عبرت بگیرید آن جا که

خوردن حرام  احبار، یهودی ها را از سخنان گناه آمیز و

د؟... . خداوند در این آیه امر به نهی و جلوگیری نمی کنن

نهی از منکر را اولین فریضه قرار داد زیرا اگر به  معروف و

گردد، تمام فرایض چه آسان و چه  انجام این فریضه اقدام

دانش  دشوار عملی می شود... . ای گروهی که به علم و

شهرت دارید و از شما به نیکی یاد می شود و به خیرخواهی 

به راهنمایی در جامعه معروف شده اید، و  و اندرزگویی و

مهابت پیدا کرده اید،  به خاطر خدا در دل مردم شکوه و

ریم تک به طوری که مرد مقتدر از شما بیم دارد و ناتوان به

شما برمی خیزد و آن کس که نه برتری و نه قدرتی بر او 

خود برتری داده است و نعمت های خویش  دارید شما را بر

می دارد، در موارد  دریغ داشته به شما ارزانی را از خود

حوائج وقتی به دست مردم نمی رسد وساطت می کنید و 

پادشاهان و شکوه بزرگان قدم و خیابان با مهابت  در کوچه

 دارید... . برمی

 اقرار گرفتن از خصم با سؤاالت حساب شده .2

های زیادی به آن حضرت  از آن جا که مردم کوفه نامه

کوفه دعوت کرده بودند و چندی بعد  نوشته و ایشان را به

دشمنان  کامال از خواسته خود برگشته و در جمع سپاه

امام)ع( قرار گرفتند، امام حسین)ع( بارها با سواالتی 

آنان سعی کرد وجدان کوفیان را بیدار سازد  حساب شده از

 .و آنان را به خود آورد

روز عاشورا سوار بر اسب، میان دو سپاه قرار  حضرت )ع(

 :گرفت و بحث و مناظره با آنان را این گونه آغاز نمود

را به خدا می خوانم آیا مرا می شناسید؟ گفتند: آری  شما

خدایی. فرمود: شما را به خدا  تو فرزند و سبط رسول

س( دختر ) خوانم آیا می دانید که مادرم فاطمه زهرامی

فرمود: شما را به خدا  .ی است؟ گفتند: آریمحمد مصطف

دانید که مادربزرگ من خدیجه، اول زن  می خوانم آیا می

به من بگویید: آیا  .گفتند: آری "مسلمان این امت است؟

را از شما کشته ام که خونش را می خواهید؟! آیا  کسی

ام؟! آیا کسی را زخمی کرده ام  مالی را از شما تباه کرده

در این حال سکوت سنگینی بر سپاه تا قصاص جویید؟...

 .گفت دشمن سایه انداخته بود و کسی سخن نمی
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عت یامام خواست تا با یزید ب در اولین مجلسی که ولید از

ارجحیت خود بر یزید را روشن نمود کند امام حسین )ع( 

 :لذا خطاب به ولید، حاکم مدینه، فرمود

امیر! ماییم خاندان نبوت و معدن رسالت و خاندان ما  ای

محل نزول رحمت خدا هستند.  محل آمد و شد فرشتگان و

همگام با ما  آخر خدا اسالم را از خاندان ما شروع کرد و تا



پیش خواهد برد. اما یزید مردی شراب خوار که دستش به 

او شخصی است که  .بی گناه آلوده است خون افراد

مقابل چشم مردم  دستورات الهی را در هم شکسته، و در

آیا رواست شخصی همچون  .مرتکب فسق و فجور می گردد

 دسوابق درخشان و اصالت خانوادگی با چنین مر من با آن

 فاسقی بیعت کند؟ 

 

 تسجیل.4

فن تسجیل یعنی استفاده از الفاظی که وقوع مطلب را 

حتمی می کند. در مناظرات امام  برای مخاطب مسجّل و

ه رفت حسین)ع( در جریان عاشورا، تسجیل بسیار به کار

است که به مواردی اشاره می شود: ایشان در پاسخ مردی 

ای فرزند رسول خدا  :که گفت« ابوهره ازدی» کوفی به نام

 به خدا: آمدی؟ فرمودند چرا از حرم خدا و جد خود بیرون

 .قسم! گروه ستمگر مرا خواهند کشت
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مسلمانان  امام حسین)ع( از هر طریقی سعی در هدایت 

گمراهی داشت که در سپاه عمر بن سعد و رو در روی 

قرار گرفته بودند. در صبح روز عاشورا  فرزند پیامبر خویش

هدایت شوند.  برهانی عقلی برای آنان بیان کرد شاید

به سپاهیان عمر بن سعد پس از حمد و ثنای الهی،  خطاب

تقوا و پرهیز از دنیا کرد و فرمود: ... اگر دنیا برای  دعوت به

در آن می ماند، پیامبران به بقا  کسی می ماند و یا کسی

ر رضایت، سزاوارت شایسته تر بودند ]چرا که آنان[ به جلب

ا ند دنیو به قضای الهی خشنودتر بودند و حال آن که خداو

برای آزمایش و امتحان و اهل آن را برای فنا و زوال  را

و نعمت هایش  کهنه می شود آفریده است. تازه های آن

نابود می گردد و شادمانی آن آمیخته با غم است. ]چرا که[ 

ناپایدار و خانه ای است که به ناچار باید  دنیا منزلی است

بهترین  رخت بر بست. پس توشه راه بردارید و از آن

 .دپیشه کنید تا رستگار شوی توشه، تقواست، تقوای الهیره
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روز عاشورا چون سپاه عمر سعد نزدیک شدند، امام شتر در 

خویش را خواست سوار شد و با صدای بلند که همه مردم 

ای مردم! سخن مرا بشنوید، و برای  هان بشنوند، فرمود:

ا که حقّ شم کشتن من شتاب مکنید، تا شما را به چیزی

بر من است، موعظه کنم و دلیل آمدنم را به این دیار با 

میان بگذارم. اگر سخنم را پذیرفته و گفتارم را  شما در

سعادتمند خواهید شد و  تصدیق کردید و انصاف دادید،

 از مسیر عدل و انصاف کنارهاگر عذرم را نپذیرفته و 

گرفتید، پس هیچ چیز بر شما پوشیده نماند، تمام جوانب 

مهلتم ندهید و هر کاری از  کارتان را بنگرید، سپس

  .دستتان ساخته است انجام دهید

 

روش شناسی مناظرات امام حسین )ع( در جریان قیام منبع: مقاله 

 (طاهره عطار -محمد رنجبر حسینی ) عاشورا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه شده در:

 مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین )ع( یزد


