مخاطب شناسی خطبه های امام سجاد (ع) در کوفه و شام
دکترعلی فارسی مدان

چکیده

بعد از واقعمه جانگمداز کمربال ،کماروان اسمرا وارد شمهر کوفمه شمد ،اممام

سجاد (ع) باتوجه به شناخت خویش از موقعیت ،فضمای جامعمه و
عقاید کوفیان؛ خۀبهای قرائمت فرممود .یکمی دیگمر از حسما ترین

سممخنان امممام (ع) ،خۀبممهای اسممت کممه در می مان رجممال سیاسممی و
دینممی شممام بیممان شممده اسممت؛ زیممرا امممام (ع) وارد شممهری شممدند کممه
ممردم نسمبت بمه اهمل بیمت (ع) شمناخت کمتمری داشمتند و از واقعمه

کممربال بممیخبممر بودنممد .بممدین جهممت خۀبممه حضممرت (ع) در دو شممهر

شام و کوفه متفاوت است .لمیا اممام (ع) براسما

مخاطمب شناسمی

خممویش بایممد تحممولی عظ میم و بنیمادین در بی منش مممردم نسممبت بممه

چرایممی نهضممت حسممینی و تبلی مغ پیممامهممای عاشممورا و اهممداف شمموم
امویان ایجاد کند.
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مقدمه 
 .1
.1-1بیانمساله 

حرکددت امامددان (ع) همددواره بددر مبندداى بی دنش صددحی و الهد ِدی آن بزرگددواران بددوده اسددت و
دوران امامت هدر امدامی ،امتدداد دوره رسدالت امدام قبلدی و ّ
مکمدل آن اسدت .از ایدن رو سدیره

علمدی و عمل دی ائمدده معصددومین (ع) بای دد بدده عنددوان الگددو و سرمشددق قددرار گیدرد .امددام سددجاد
(ع)با وجود حادثه غمبار و عظیم شهادت امام حسین (ع)؛ با موضعی شجاعانه و به دور از

تددرس پ دیش رفددت و عمددر شددر یف و گرانمای ده خددو یش را بددرای پاسدددارى از مکتددب حس دینی و

گسترش معارف اسالم وقف نمود .این مقاله با نگداهی گدذرا و متفداوت بده خطبدههدای امدام

سجاد (ع) در کوفه و شام خواهد پرداخت تا بتواند با تکیه بر نظام تبلیغی امام (ع) سبک و
روشی نو و قابل استفاده برای خطباء ،مبلغان ،پژوهشگران و نو یسندگان محترم ارائه دهد.
.2-1سواالتپژوهش :

نوش ددتار حاض ددر ب دده دنب ددال پاس ددخ ای ددن س ددؤال اس ددت ک دده" ،روش مخاط ددب شناس ددی در

خطبددههددای امددام سددجاد(ع) در کوفدده و شددام چ ده نقشددی دارد " مددیباشددد .همچنددین پاسددخ
خواهیم داد که ،چرا خطبه امام (ع) در کوفه و شام متفاوت است و دلیل آن چده مدیباشدد

خطبده حضددرت (ع) در کوفدده و شدام چدده بازتددابی داشددته اسدت جامعدده شددناختی در خطبدده
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امام سجاد (ع) چه جایگاهی دارد
.3-1فرضیهتحقیق :

فرضددیه تحقیددق ایددن اسددت کدده امددام سددجاد (ع) در آمددوزه هددای دیندی و روشدی ،بدده عنددوان

بهتدر ین منبدع و الگدو در زمینده تبلیدغ و تربیدت مطدر میباشدد .بددا آشدنایی بده ابعداد علمدی و

عملی امام (ع) ،میتوان از سخنان و خطبههای ایشان به صورت روشدی آ گداهی پیددا کدرده
و بهره برد.

.4-1مفهومشناسیخطابه :

خطابه ،صناعتی علمی است که تنها نتیجۀ آن اقناع تودة مردم نسبت به مطلب مدورد
نظددر اسددت ،بدده طددوری کدده در آنددان جددزم و یقددین واقعددی ایجدداد مددیکنددد .بنددابراین خطابدده تنهددا

اختصاص به کالم شفاهی ندارد ،بلکه هر اثر اقناعی اعم از گفتاری یدا نوشدتاری را نیدز در بدر
میگیرد (منتظری مقدم.)496 :1388 ،
همچنددین مبددادی خطابدده؛ مظنونددات ،مقبددوالت و مشددهورات اسددت .ا گددر در صددناعت
خطابه ،مبادی دیگری از استدالل نیز که موجب اقناع مخاطب میشود به کار رود هدر چندد
آن مقدمه از مخیالت یا مسلمات باشد ،به لحاظ منطقی درست است (همان).
.2اما سجاد(ع)درکوفهوشا  :

یکی از و یژگی های مختص حادثه عاشورا ،اسارت خاندان رسول اکرم (ص) بود کده در
طدول تددار یخ بیسددابقه بددود .کدداروان اسددراء بعدد از شددهادت امددام حسدین (ع) ،بدده سددمت کوفدده
حرکدت کردنددد .در آن جددا امددام سدجاد (ع) خطبددهای کدده بددا سدرزنش کوفیدان همددراه بددود ،ایدراد
فرمودند سپس؛ در مجلس یز ید ماهیت واقعی حاکم اموی را افشا نمدود و بده تبیدین اهدداف
قیام نهضت حسینی پرداخت .اما سوال این است ،چرا امام سجاد(ع) در ابتددای امامدت
خو یش؛ چنین موضعی فعال ،صر ی و تهاجمی در برابر دشمن دارد؛ سپس با دعا و نیدایش
به پاسدارى از مکتب و گسترش معارف اسالمی ادامه میدهد
اینجا امام سجاد (ع) جدز آن کده امدام اسدت و بایدد زمینده کدار آیندده را بدراى حکومدت الهدی و
اسالمی فراهم کند ،زبان گو یایی براى خونهداى ر یختده شدده عاشدور اسدت .امدام سدجاد (ع)
در اینجا در حقیقت خودش نیسدت ،بلکده ز بدان خداموش حسدین (ع) بایدد در سدیماى ایدن
ّ
جوان انقالبی در شام و کوفه تجلی کندد .ا گدر آنجدا امدام سدجاد (ع) ایدن چندین تندد و برندده و
تیدز و صددر ی مسددائل را بیدان نکنددد ،در حقیقددت زمینددهاى بددراى کددار آینددده او بدداقی نمیمانددد؛
چون زمینه کار آینده او خدون جوشدان حسدین بدن علدی (ع) بدود ،چندان کده زمینده بدراى همده
قیام هداى تشدییع در طدول تدار یخ ،خدون جوشدان حسدین بدن علدی (ع) اسدت و بایدد بده مدردم
هشدار بدهد که جز با این زبان تند و تیدز امکدان پدذیر نیسدت .نقدش امدام سدجاد (ع) در ایدن
سفر نقش حضرت ز یندب (س) بدود ،یعندی پیدامآور انقدالب امدام حسدین (ع) مدیباشدد .ا گدر
ُ
ُ
مردم بدانند که حسین (ع) کشته شد و چرا کشته شد و چگونه کشته شدد ،آیندده دعدوت بده

مخاطب شناسی خطبه های امام سجاد (ع) در کوفه و شام

حضددرت آی دت اهلل خامنددهاى در جددواب مینو یسددد :ای دن فصددل ،فصددلی اسددتثنایی بددود.

97

اسالم و دعوت اهل بیت (ع) به نوعی خواهد بود و اگر ندانند به نوعی دیگر است.
بنابراین براى آ گاهی و گسترش این شناخت در سط جامعه بایدد همده سدرمایهها را بده
کددار انددداخت و تددا هددر جددا ممکددن اسددت ایدن کددار را انجددام داد .بدددین جهددت امددام سددجاد (ع)
مانند تك تك اسیران (هر کسس به قدر تدوان خدو یش) یدك پیدام آور اسدت .همده ایدن نیروهدا
جوشان بده غربدت ر یختده شدده امدام حسدین (ع) را بده تمدام
باید گرد هم آیند تا بتوانند خون
ِ

مناطق اسالمی ببرند (رفیعی ،بیتا.)23/1 :

امدام سدجاد (ع) در شدهر کوفده ،مدردم را بده خداطر عددم وفدای بده عهدد و عددم پشدتیبانی از
امام خودشان سرزنش می کنند و سخن از مظلومیدت امدام حسدین (ع) بده میدان مدیآورد .در
حالی که در شام به گونهای دیگر خطبه میخواند .حال ،چدرا موضدع گیدرى امدام (ع) در ایدن
دو شهر متفاوت است دلیل واقعی و حقیقی آن چیست
در پاسدخ بدده ایدن سددؤال ،الزم اسددت بگددو ییم امددام سددجاد (ع) در او فصدداحت و بالغددت
بودندد و از فرمدایش ایشدان میتدوان مباحدث محدور ی بده عندوان روش و سدبك اسدتخرا کدرد،
ز یرا امامان معصوم (ع) در تمام ابعاد الگو و اسوه میباشند.
ما قائل هستیم امام (ع) از اسلوب و سبک ز یبا و کارآمد به نام "روش مخاطبشناسی"
بکار بردند که در عرصه تبلیغ بسیار تأثیرگذار است .براین اساس ،دلیل تفاوت خطبهها در
کوفدده و شددام و حتددی مدیندده؛ بدده مخاطددب شناسددی امددام (ع) بددر مددیگددردد؛ یعنددی باتوجدده بدده
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شناخت خویش از مخاطبدان؛ محدور خطبدههدا مشدخص شدده اسدت .در ادامده خطبدههدای
امددام (ع) را بددا رو یکددرد "روش مخاطددبشناسددی" و نقددش ایددن روش در تبلی دغ و کدداربرد آن در
خطبههای حضرت (ع) در کوفه و شام بیان می کنیم.
.3تبیینروشمخاطبشیاسی :

یکی از محورهای اساسی در تبلیغ ،شناخت مخاطبین است .ز یرا مخاطب مهدمتدر ین
رکن از ارکان تبلیغ است .در مخاطب شناسی ،اساسا متأثر نمدودن مخاطدب هددف اصدلی
از برقراری هر ارتباط تبلیغی است .در فرایند عملیات تبلیغی ،ابتددا بایدد فرهندگ ،آداب و
رسدوم ،اعتقدادات ،شدیوه زنددگی ،مشدکالت ،آسدیبهای مدرتبط بدا مخداطبین را شدناخت؛

سددپس در فرا گددرد تبلیدغ ،پیدام تبلیغددی را متناسددب بددا فرهنددگ و سددایر و یژگیهددا بدده مخاطددب
ارائه کرد.
یکی دیگر از و یژگی های مهم مخاطب شناسی ،شناخت نیاز مخاطب است .همیشه
مخاطب نیازمند امور اعتقادی یا اخالقی و یا احکام شرعی نیست ،بلکه نیازهای اساسدی
دیگری ممکن است در او وجود داشته باشد.
نکتهای دیگر این است که بدانیم ظرفیتهای مخاطب چیست مخداطبین از لحداظ
جسمی متفاوتند ،لذا از لحاظ روحی نیز فر ،دارند .پس مردم هر منطقه بدا یکددیگر تفداوت
دارند و کالم تبلیغی باید متناسب با ظرفیت هر منطقه و افراد باشد.
ّ
عالمه حلی در بحث نماز جمعه ،یکی از مستحبات را چنین میشمرد:
«یستحبٌأنٌیکونٌالخط بٌبل غ » ٌ

«مستحب است که خطیب بلیغ باشد».

ایشان در ادامه حدیثی میآورد که امام علی(ع) فرمود:
«کلمواٌالن

ٌعل ٌق رٌعقوله » ٌ

این کالم حضدرت (ع) اشداره بده شدناخت ظرفیدت مخاطدب اسدت ،.چنانچده حضدرت
رسول (ص) میفرماید:
«ان ٌمع ششٌاَلنب ٌأمشن ٌانٌنکل ٌالن

ٌعل ٌق رٌعقوله » ٌ

«ما طایفه پیامبران مأمور شدهایم به اندازه عقلهای بشری با آنان سدخن بگدو ییم»

(برقی.)195/1 :1371 ،

پددس ارسددال رسددوالن در دوره هددای مختلددف ،بدده هم دین دلی دل انجددام گرفتدده اسددت .لددذا
ش ددناخت مخاط ددب و ظرفید دته ددا ب دده مبل ددغ اید دن راهک ددار را م ددیده ددد ک دده ب ددر اس دداس نید داز و
ظرفیتهای مخاطب پیام تبلیغی خود را ارائه دهد.
ائمد د دده معصد د ددومین (ع) نی د د دزدر فرمایشد د ددات گهربد د ددار خد د ددویش از و یژگد د ددی و ش د د دیوه روش
مخاطدبشناسددی بهدره بردنددد و بدر اسدداس شدناخت ،نیداز و ظرفیدت مخاطددب بده تبلیدغ دیدن
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میپرداختنددد .نکتدده مهددم و اساس دی ای دن اسددت کدده روش مخاطددب شناسددی درخطبددههددای
تبلیغی امام سجاد (ع) در دو شهر کوفه و شام ،نمود بیشتری دارد .لذا در ادامه بده وا کداوی و
بررسی خطبهها در دو شهر کوفه و شام به روش مخاطب شناسی میپردازیم.
.4شهرکوفه :

امام سجاد (ع) در ورود به کوفه براساس روش مخاطب شناسی در جهت اهداف الهدی
خویش خطبه خواندد .بدرای اینکده بده عظمدت و بزرگدی فعالیدت تبلیغدی امدام سدجاد (ع) در
دوره اسارت در این شهر اشداره کندیم ،ضدروری اسدت؛ بدرای درك بهتدر خطبده حضدرت (ع)،
ابتدا شهر کوفه را بررسی کرده و سپس به تحلیل خطبه بپرداز یم:
.1-4موقعیتشهرکوفه :

کوفه در سال  17هجدری ،زمدان خالفدت خلیفده دوم ،بده دسدت سدعد بدن ابیوقداص ،بده
منظدور بر پدایی یدک پادگدان نظددامی بدرای پیگیدری هدر چدده بیشدتر فتوحددات اسدالمی پیر یدزی
شد .سعد از مدائن (پایتخت) به آن شهر جدید منتقل گردیدد .علدت آن ،بددی آب و هدوای
آن منطقه بود .فاصله زمانی میان جنگ قادسدیه و اقامدت در شدهر جدیدد کوفده؛ یدک سدال و
دو ماه بود و فاصله بین آغاز خالفت خلیفه دوم و احدا شهر کوفه؛ سده سدال و هشدت مداه
بود (ابن اثیر .)528-527 /2 :1385 ،وقتدی کده حضدرت علدی (ع) بده حکومدت رسدید ،در
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سال  36هجری به کوفده نقدل مکدان کدرد و ایدن شدهر مرکدز اصدلی نهضدتها ،الهامدات شدد .در
بعضی زمانها مرکز هماهنگی فعالیت شیعیان از جمله نهضدت مختدار گردیدد .امدام حسدن
مجتبددی (ع) نی دز بدده خدداطر بددیوفددایی کوفی دان ،در جهددت مصددلحت؛ مخصوصددا بددرای حفددظ
جان شیعیان و نشان دادن چهره واقعی معاو یه ،صل با خلیفه شام را قبول کرد.
کوفیان در قبال امام حسین(ع) نیز سیاستی دوگانه داشتند .آنها بعد از مدرگ معاو یده ،از
امام حسین(ع) دعوت کردند تا به شهر کوفه برود و مرکز حکدومتش را آنجدا قدرار دهدد امدا بعدد
از مدتی کوفیان به همراه شامیان واقعه عاشورا را رقم زدند.
پس کوفیان ،اهل بیت پیامبر (ص) را به درستی مدیشدناختند .امدام سدجاد (ع) بعدد از
واقعه عاشورا به عنوان امام و رهبر جامعه اسالمی و پیام رسان نهضت عاشورا ،اولین برنامه

تبلیغی خود را در کوفه با توجه به مؤلفهها و فاکتورهای روش مخاطبشناسی آغاز کرد.
.2-4خطبهامامسجاد(ع)درکوفه :

امام سجاد (ع) با شناختی که از موقعیت ،درجه ایمان و اعتقاد ،فضای حاکم بر شدهر،
گذشته کوفه ،جو روانی و ظرفیت مخاطبین داشت؛ باید به تبلیغ دین و نهضت بزرگ کدربال
میپرداخت .پس تبلیغ حضرت (ع) باید بر اساس روش مخاطب شناسی صدورت بپدذیرد
تا اثرگذاری ،اقناع اندیشه و تحر یک احساس و عواطف را به همراه داشته باشد.

در شددهر کوفدده ،ابتدددا حضددرت ز ینددب کبددری (س) شددروع بدده خواندددن خطبدده کددرد .مددردم بددا

شنیدن صوت حز ین زینب (س)؛ گر یه ،ضجه و ناله کردند .سپس امام سدجاد (ع) بده آنهدا

اشدداره کددرد کدده سدداکت باش دید تددا بدده ای دراد سددخنرانی بپردازنددد .امددام سددجاد (ع) بددا توجدده بدده

سوابقی که از کوفیان و مخاطبان خود در ذهن داشت ،با حالت مالمتگدر و سدرزنش کنندده و
بر اساس موقعیت های مختلف مخاطبین؛ فرمود:

«...أنٌاسکتواٌفسکتواٌفق مٌق ئم ٌفحم ٌاهَّللٌأثن ٌعل ٌوٌذکشٌالنبـ ٌوٌصـل ٌعل ـ ٌثـ ٌٌ
ق لٌأیه ٌالن ٌم ٌعشفن ٌفق ٌعشفنـ ٌوٌمـ ٌلـ ٌیعشفنـ ٌف نـ ٌعلـ ٌٌبـ ٌالحسـ ٌبـ ٌ
علـــ ٌبـــ ٌأبیط لـــبٌصـــلواتٌاهَّللٌعلـــیه (ٌ»ٌ...مجلســـ ٌ112َ45ٌ:1403وٌ-113ابـــ ٌ
امام سجاد (ع) بدا دسدت اشداره بده مدردم فهماندد کده سداکت شدو ید ،همده سداکت
شدددند ،آنگدداه برخاسددت و ایسددتاد .پددس از حمددد و ثنددای الهددی و درود بددر محمددد
مصطفی (ص) چنین فرمود« :ای مردم! آن کس که مدرا شدناخت و آن کدس کده مدرا
نشناخت خود را به او معرفی میکنم ،من علی بن حسین بن علی بن ابی طالدب

(ع) هستم .من پسر کسی هستم که در کنار فرات بدون آنکده خدونی را از او طلبکدار
باشند و خواستار قصاص شوند ،او را سر بر یدند.

من پسر آن کسی هستم که حر یم حرمت او را شکستند ،و مال او را به یغما بردند ،و
اهددل بی دت او را بدده اس دیری گرفتنددد ،مددن پسددر آن کسددی هسددتم کدده او را بدددون دفدداع
کشتند ،و این افتخار (شهادت) ما را بس.

ای مردم! شما را به خدا سوگند مدیدهدم آیدا میدانیدد کده بدرای پددرم نامده نوشدتید

ولی او را فر یب دادید ،و پیمان و عهد و میثا ،بستید و بیعت کردید ،در عین حال

مخاطب شناسی خطبه های امام سجاد (ع) در کوفه و شام
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با او جنگیدید ،و او را بییاور گذاشتید ،هال کت باد بر شدما کده چده توشدهای بدرای
خود به پیش فرستادید

و زشت باد رأی شما با کدام چشم! رسول خدا (ص) را مینگر ید ،آن هنگام که به

شما بفرماید :عترت مرا کشتید ،و حر یم حرمت او را شکسدتید ،پدس شدما از امدت
من نیستید»... .

.3-4تحلیلوبازتابخطبهامامسجاد(ع) :

اکنون سؤالی که مطر میشود ،آن است؛ هدف امام سجاد (ع) از این خطبه چه بود
روش مخاطددبشناسددی بدده امددام سددجاد (ع) ایددن اجددازه را مددیدهددد کدده بددا توجدده بدده آن
مؤلفهها به تحر یدک احسداس کوفیدان بپدردازد و مسدتقیما خدودش را معرفدی کندد و بده وقدایع و
حادثه جانگداز عاشورا بپردازد.
بعد از اینکه امام (ع) خطبه را ایراد فرمودند ،مخاطبین بدر اسداس خصوصدیات رواندی و
ایمانی و سط آ گداهی بده خصوصدی کده داشدتند ،از عمدل خدود پشدیمان شددند از هدر طدرف
صدددای نالدده بلنددد شددد و گروهددی از کوفیددان بدده گددروه دیگددر گفتنددد کدده هددال ک شدددید و خددود
نمیدانید (ابن طاووس.)157 :1348 ،
امام سجاد(ع) در ادامه سخنانش فرمود:
«ری ٌاهَّللٌامشأٌقب ٌنص حت ٌوٌیفظٌوص ت ٌف ٌاهَّللٌوٌف ٌرسول ٌوٌاه ٌبیت ٌفـإنٌٌلنـ ٌ
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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ف ٌرسولٌاهَّللٌأسوۀٌیسنۀ(ٌ»ٌ...اب ٌط وو

ٌٌ 158ٌ:1348

خدددا بی دامرزد کسددی را کدده پنددد مددرا بپددذیرد و بدده خدداطر خدددا و رسددول (ص) بدده آنچدده
می گو یم عمل کند ،چرا که روش رسول خدا (ص) برای ما الگوی شایسته است و
به این آیه قرآن استناد فرمودند.

پددس کوفی دان ابددراز همدددردی کردنددد و در ی دک صدددا فر ی داد برآوردنددد :ای فرزنددد رسددول خدددا
(ص) ما گوش به فرمان شما و به تو وفا دار یدم ،از ایدن پدس مطیدع فدرامین تدو هسدتم ،بدا هدر کده
فرمان دهی میجنگیم ،با هر که دستور دهی صل می کنیم و ما حق تو و حدق خودمدان را از
ظالمان می گیر یم.
امام سجاد(ع) در پاسخ آنها فرمود:

«هیه تٌهیه تٌأیه ٌالغ رۀٌی ٌبینک ٌوٌبی ٌشهواتٌأنفسک ٌأتری ونٌأنٌتأتواٌال ٌٌ
کم ـ ٌأت ــت ٌإل ـ ٌاب ـ ئ ٌم ـ ٌقب ـ ؟(ٌ»ٌ...اب ـ ٌط ـ وو
ٌ 306-305َ2

ٌٌ-158ٌ:1348طبشس ـ ٌٌ:1403

«هرگددز! ای خیانددت کدداران دغددل بدداز! ای اس دیران شددهوت و آز ،میخواهی دد همددان
پیمدان شدکنی و ظلمدی را کده نسدبت بدده پددران مدن روا داشدتید ،در بداره مدن نیدز روا
دار ید نه به خدا سوگند! هنوز زخمی را که زدهاید ،خون فشار است و سینه از داغ
مرگ پدر و بردارانم سوزان.طعم تلخ مصیبتها هنوز در کامم هست و غمها گلوگیر و
اندوه مدن تسدکینناپذیر اسدت ،از شدما کوفیدان میخدواهم کده نده بدا مدا باشدید و نده
علیه ما.»... .

امددام سددجاد (ع) عمدددهترین مشددکل مخدداطبین خددود را "از خددود بیگددانگی" و "از دسددت

دادن شخصد دیت آرمد ددانی و اسد ددالمی" و "خی د داالت باطدددل" میدانسدددتند .امدددام (ع) بدددا ایدددن

شددناخت ،آنهددا را مددورد سددرزنش قددرار داد تددا غبددار جهددل و نددادانی را از آنددان بزدای دد و از خددواب
غفلددت بی ددار کنددد و نتددایج آن ،در زنددده شدددن روحی ده جهدداد و شددهادت در می دان ش دیعیان،

مخصوصا با دو قیام تدوابین و مختدار بدروز و نمدود پیددا کدرد .ایدن روحیده در خدون مسدلمانان و

.5شهرشا  :

امام سجاد (ع) به همراه کاروان اسراء به دستور عبیداهلل بن زیاد ،راهدی شدام شددند و در

آنجا به ایراد خطبه پرداختند .اکنون این سدؤال مطدر مدیشدود؛ امدام سدجاد (ع) در شدام بدا

ایددراد خطبدده چدده اهدددافی را دنبددال نمودنددد بددرای دریافددت پاسددخ ،ابتدددا الزم اسددت؛ خطبدده
حضدرت (ع) را بدر اسداس روش مخاطدب شناسدی»تحلیدل کدرد تدا اهدداف و نتدایج آن روشددن

گردد:

.1-5موقعیتمخاطبینامامسجاد(ع)درشام :

اگر ما موقعیت و فضای حاکم و فرهنگ شام را خدوب بشناسدیم ،بهتدر میتدوانیم بده ندوع
تبلیدغ امددام سددجاد (ع) پددی ببددر یم کدده حضددرت (ع) بددا چدده ارز یدابی و شددناختی از مخدداطبین
خو یش به ایراد سخنرانی و تبلیدغ نهضدت عاشدورا پرداختهاندد .پدس الزم اسدت شدهر شدام را

مخاطب شناسی خطبه های امام سجاد (ع) در کوفه و شام
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بشناسیم تا لذت خطبه امام(ع) را درک کنیم:
 .1-1-5موقعیت و فرهنگ و اعتقادات شام:

امام سجاد (ع) در عصر حکومت خود با چالشی بده ندام "شدام" رو بدرو بدود .چدون شدام بده

شهر دسیسه و نیرنگ ،شهر دشمنان اهل بیت (ع) معروف بود .شام شهری بدود کده مدردان و
زنانش بیش از  40سال جز بدگو یی از علی بن ابدی طالدب (ع) چیدزی دیگدر نشدنیده بودندد و

لعددن و نفددرین او را فر یضدده و واجددب میشددمردند .علددت ای دن بددود کدده شددامیان تحددت تربی دت

معاو یه بودند.

ابن حجر عسقالنی می گو ید:
«وٌوال[ٌ،مع وی ]ٌعمشٌالش مٌبع ٌاخ ٌیزی ب ٌأبـىٌسـف ن ٌوٌأقـشٌ،عثمـ ن ٌثـ ٌاسـتمشٌ
فل ٌیب یعٌعل ٌث ٌی یب ٌوٌاستق ٌب لش م ٌث ٌأض فٌإلیه ٌمصش ٌث ٌتسم ٌب لخَلفۀٌ
بع ٌالحکم (ٌ»ٌ...عسقَلن ٌٌ 120َ6ٌ:1415
عمر بعد از یز ید بن ابی سدفیان ،معاو یده را حداکم شدام قدرار داد .عثمدان نیدز اورا در

سددمتش ابقدداء کددرد .امددا بددا عل دی(ع) بیعددت نکددرد و بدده جنددگ بددا مددوال پرداخددت و
حکومددت خددود را در شددام بددا اضددافه کددردن مصددر بدده آن تثبی دت کددرد و خددود را بعددد
ماجرای حکمیت خلیفه مسلمین خواند.»... .

دینوری نیز در کتاب خود چنین می گو ید:
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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«ث ٌقت ٌعثم نٌٌ...ث ٌب یعٌالن

ٌعل ٌٌ...ث ٌانٌعل ٌ(رض ٌاهَّللٌعنـ ٌاظهـشٌأنـ ٌیریـ ٌ

الس شٌإل ٌالعشاق ٌوٌکـ نٌعلـ ٌالشـ مٌیومَـ ٌمع ویـۀٌبـ ٌأبـىٌسـف ن ٌولیهـ ٌلعمـرب ٌ
الخط بٌسبع ٌوٌولیه ٌجم عٌوالیۀٌعثم نٌاثنت ٌعششۀٌسنۀ ٌٌ...وٌبعثٌعل ٌ(ٌ ،عنـ ٌ

عم ل ٌإل ٌاَلمص ر ٌٌ...وٌاستعم ٌسه ٌب ٌین

ٌعل ٌالش مٌٌ...مع ویۀٌق ٌخ ل

انٌاه ٌالش مٌب یعو(ٌ»،دینوی ٌٌ 141-140ٌ:1367

ٌو ٌ

«بعددد از قتددل عثمددان ،مددردم بددا حضددرت علددی (ع) بیعددت کردنددد .ایشددان ع ددرا،
را مرکدز حکومدت خدو یش قدرار داد .در آن زمدان معاو یده در شدام بدود .معاو یده 7سددال

در زمان عمر و 12سال در زمدان عثمدان حداکم بدود .علدی(ع) سدهل بنحنیدف را بدر

شددام برگز ی دد امددا معاو ی ده بددا ای دن حکددم مخالفددت کددرد و شددامیان بددا معاو ی ده بیعددت
کردند» .بنابراین ،آیا نمیتوان گفت معاو یه بیش از  40سال ،بر فرهنگ مدردم شدام

تأثیرگذار بوده است

معاو یه در این فرهنگ سازی ،اسالم مدنظر بندی امیده را تدرو یج داده و مدردم را از فرهندگ
ناب اسالم محمدی (ص) دور نگه داشته است .به طور مثال :یک جدوان 40سداله ،دیگدر از
اسددالم ،پی دامبر (ص) و اهددل بی دت (ع) چی دزی نمیدانددد بلکدده آن اسددالمی را قبددول دارد کدده
معاو یه آن را گفته باشد.

 -ثمرا این فرهنگ سازی:

 .1وقتددی علددی (ع) معاو ی ده را عددزل کددرد و وال دی جدی دد را گمددارد مددردم او را قبددول نکددرده و
مقابله کردند و با معاو یه بیعت کردند .طبری نقل میکند :حضرت علدی(ع) در سدال سدی و
ششم هجری ،والیان و حاکمان و مسئولین جدید را انتخاب کدرد ،و سدهل بدن حنیدف را بده
عنوان حاکم شام فرستاد:
«ف م ـ ٌســه ٌف ن ـ ٌخــر ٌیت ـ ٌإذاٌک ـ نٌبتبــوكٌلق ت ـ ٌخ ـ ٌفق ـ لواٌ:م ـ ٌأنــت؟ٌق ـ لٌ ٌ:
ام ش ٌق لواٌ:عل ٌاىٌشـ ٌ ؟ٌقـ لٌ:علـ ٌالشـ م ٌقـ لواٌ:انٌکـ نٌعثمـ نٌبعثـكٌفحـیهَلٌ ٌ
بك ٌوٌانٌک نٌبعثكٌغ ـشٌ،فـ رجع ٌقـ لٌ:اوٌمـ ٌسـمعت ٌب لـ ٌکـ ن؟ٌقـ لواٌ:بلـ ٌفشجـعٌ ٌ
ال ٌعل ٌ(ٌ » ،

سمت شام حرکت کرد ،و در مسدیر بده تبدوك رسدید ،گروهدی سدوار بدر اسدب ،بده او را
رسدیدند و از او پرسددیدند :تددو کیسدتی و کجددا مددیروی سدهل جددواب داد :مددن والددی
شام هستم .گفتند :اگر عثمان تو را فرستاده بیا ،و اگر دیگرى تو را فرستاده باز گرد،
سهل گفدت :مگدر نشدنیدید چده شدده و چده اتفداقی رخ داده اسدت » گفتندد :چدرا.

[امددا مددانع او شدددند] و سددهل بدده سددوى علددی (ع) بدداز گشددت» (طبددری/4 :1387 ،

.)442

 .2ش ددامیان چش ددم بس ددته مطید دع معاو ید ده بودن ددد و در براب ددر معاو ید ده کمت ددر ین اعتراض ددی را
نداشددتند و معاو ی ده را در حددد ی دک معصددوم قبددول داشددتند .ی دک دلی دل و سددند محکددم بددرای
ادعای خود ،کالم حجا بن خز یمه است.
حجا بعد از قتل عثمان وارد شام شد و آن شهر را اینگونه ارز یابی کرد:

مخاطب شناسی خطبه های امام سجاد (ع) در کوفه و شام
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«حجا بن خز یمده گفدت :ای معاو یده ،تدو نیرو یدی داری کده علدی (ع) آن را نددارد،
چون تو گروهی را داری [اهل شدام] کده چدون تدو سدکوت کندی ،سدخن نمی گو یندد و
چون تو حرف بزنی ،آنها [شامیان] سکوت می کنند ،و چون تدو فرمدان دهدی سدؤال

نمددیکننددد( ،امددا) امددام علددی(ع) وقتددی کدده سددخن بگو یدد ،آنددان هددم حددرف و سددخن
می گو یند و چون حضرت(ع) سکوت کند از او علت آن را میپرسند گدروه انددک
تو از گروه بسیار او بهتر است» (دینوری.)155 :1367 ،

این مطالب بیانگر آن است ،سختی و مصائب شدهر شدام معلدوم شدود و اینکده چدرا امدام
سجاد(ع) بزرگتر ین مصیبت را شام معرفی کردند .و چه وظیفه سنگینی برعهده دارد.
 .2-1-5ورود امام سجاد (ع) به شهر شام:

امام سجاد (ع) در بدو ورود به شهر شام ،آن شهر را این گونه یافت:

 .1شدامیان ،فقددط معاو یده ،یز یدد ،حرفهددا و بخشدنامههای آنهددا را قبددول دارنددد و اسددالمی را

قبول دارند که معاو یه گفته بود.چون معاو یه در قالب مسدلمان و صدحابی پیدامبر (ص) وارد

شده و آن افکار و عقاید خود را ترو یج داده بود .تزی به نام «جدایی دین از سیاست».

 .2وقتی شامیان اینگونه تربیت شدهاند ،پس به راحتدی میتدوان بدر ضدد اهدل بیدت (ع)

حرف زد ،خطبه خواند ،اهل بیت(ع) را خارجی خواند.

در این صورت شامیان نسبت به اهل بیت(ع) شناخت بسیار ضعیفی دارندد و یدا هدیچ
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شناختی ندارند .پس امام سجاد(ع) با شناخت چنین وضدعیتی وارد شدام شددند و بدا ایدن
نگاه باید به تبلیغ و افشاگری نهضت عاشورا بپردازند.
.2-5خطبهامامسجاد(ع)درشام :

امام سجاد (ع) به همراه حضرت ز یندب (س) و کداروان اسدراء وارد مجلدس یز یدد شدد در

کاخ گفتگوهایی رد و بدل شد ،سپس امام سجاد (ع) بر منبر رفت و خطابه خواند.

عالمه مجلسی در بحار االنوار این خطبه را آورده که به فرازی از آن اشاره میکنیم:
«...فصع ٌالمنبشٌفحم ٌاهَّللٌوٌأثن ٌعل ٌث ٌخطـبٌخطبـةٌابکـ ٌمُهـ ٌالع ـونٌوٌأوجـ ٌ
مُه ٌالقلوبٌث ٌق لٌأیه ٌالنـ ٌأعط نـ ٌسـت ٌوٌفضـلن ٌبسـبعٌاعط نـ ٌالعلـ ٌوٌالحلـ ٌوٌ
السم یةٌوٌالفص یةٌوٌالشج عةٌوٌالمحبةٌف ٌقلوبٌالمومن ٌوٌفضـلن ٌبـأنٌمنـ ٌالنبـ ٌ

المخت رٌمحم اٌوٌمن ٌالص یقٌوٌمن ٌالط رٌوٌمن ٌاس ٌاهَّللٌوٌاس ٌرسول ٌوٌمن ٌسبط ٌهـ ٌ،
االمةٌم ٌعشفن ٌفق ٌعشفن ٌوٌم ٌل ٌیعشفن ٌانب ت ٌبحسـب ٌوٌنسـب ٌایهـ ٌالنـ ٌانـ ٌ

اب ٌمکةٌوٌمن ٌان ٌاب ٌزمزمٌوٌالصف ٌٌ...ان ٌان ٌیت ٌضـجٌالنـ
(مجلس ٌٌ ٌ 138ٌَ45ٌ:1403

ٌب لبکـ ٌوٌالنح ـب»ٌ

«امام (ع) بر منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی چنین ادامه داد :خدا به ما علم و

حلم و شجاعت و سخاوت و محبت در دل مومنان عطا کرده ،از مدا اسدت رسدول

خدا ،و وحی او و سید الشهدا و جعفر طیار در بهشت و دو سبط این امت و مهدی
ک دده دج ددال را م ددیکش ددد ،ای م ددردم ه ددر ک دده م ددرا میشناس ددد بشناس ددد و ه ددر ک دده م ددرا
نمیشناسد ،او را به حسب و نسب خود مطلع کنم تا مرا بشناسد،منم پسر مکده و
منی ،منم پسر زمزم و صفا ،منم پسدر آنکده حجدر االسدود را بده اطدراف ردا برداشدت،

منم پسر بهتر ین طواف و سعی کنندگان "...

امددام(ع) آن قدددر در معرفددی خددویش سددخن فرمددود کدده مددردم ضددجه زدنددد و گر ی ده کردنددد و

نگذاشتند حضرت (ع) ادامه دهد.

.3-5تحلیلوبازتابخطبهامام(ع) :

امام (ع) میدانست که شامیان در حصار فرهنگی معاو یده قدرار دارندد .و دارای جمدود فکدری

و فقر فرهنگی هستند.

در اینجا سندی تاریخی میآوریم کده داللدت دارد؛ حصدار فرهنگدی شدهر شدام بده قددری

تنگ و شدید و عمیق بوده که بدیش از یدک قدرن پدس از انتقدال حکومدت از بندی امیده بده بندی

عبدداس ،گروهددی از بزرگددان و ر یشسددفیدان شددام بدده در بددار عباسددی آمددده و در پیشددگاه سددفا

چنددین قسددم یداد کردنددد« :پدیش از آنکدده بنددی عبدداس بدده خالفددت برسددند ،بددرای پیغمبددر (ص)

خو یشاوندان و خاندانی جز بنیامیه نمیشناختهاند» (مسعودی؛ .)38/2 :1409

وقتی که مردم تحت تربیت معاو یه چنین بودند از آنها انتظدار نمدیرود کده اهدل بیدت(ع)

را خددارجی ننامنددد .امددام سددجاد (ع) بددا توجدده بدده ایدن وضددعیت ،نمیتوانددد بدده طددور مسددتقیم،
خددودش را معرفددی کنددد؛ ز یددرا شددامیان در اطاعددت حدداکم خددود یدک دل و اسددتوار بودنددد و اهددل

بیت (ع) را نمیشدناختند و یدا امدام (ع) نمدیتواندد در ابتددا بده صدورت آشدکارا بگو یدد ،یز یدد

مخاطب شناسی خطبه های امام سجاد (ع) در کوفه و شام

امدام سدجاد (ع) بدا اسدتفاده از شدیوه مخاطددبشناسدی ایدن خطبده را ایدراد فرمودندد .ز یدرا

107

قاتل است.

پس امام (ع) چگونه سخن بگوید چگونه به افشاگری بپردازد با چه مقدمهای شدروع

کند
امام (ع) براین اساس باید خویش را به گونهای معرفی کند که مدورد قبدول شدامیان اسدت
و میشناسدند .در ایدن جهدت امدام (ع) از مسدلمات و مقبدوالت شدروع کردندد و حصدار تندگ
معاو یه را شکست.
مرحوم عالمه مجلسی مینویسد ،امدام (ع) خدویش را بدا بدیش از  40صدفت معرفدی نمدود
(رک :مجلسی.)138 /45 :1403 ،
سددخنان حضددرت سددجاد (ع) و حضددرت زینددب(س) چنددان در روحی دة مددردم شددام تدداثیر
گذاشت که انقالب به پا کرد .شامیان در یافتندد کسدانی کده بدا چندین وضدع فجیعدی در کدربال
شددهید شدددند ،شورشددی نبودنددد بلکدده از خاندددان پدداک پیددامبر ا کددرم (ص) بودنددد و خددارجی
نیستند.
تأثیر این کالم نورانی چنان شد که نقل کردهاند:
«عالم یهودی کده در مجلدس یز یدد بدود؛ پدس از شدنیدن سدخنان امدام سدجاد(ع) از
یز یدد پرس دید :ای دن جددوان کیسددت یز یدد گفددت :فرزنددد حس دین(ع) .یهددودی گفددت:
کدام حسین آن قدر پرسید تا دانست اینها از خاندان پیدامبر ا کدرم(ص) هسدتند
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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که مظلومانه در کربال به شهادت رسیده است .سپس یهودی یز ید را مورد سرزنش

قددرار داد و گفددت :شددما دی دروز از پیامبرتددان جدددا شدددید و امددروز فرزندددش را کشددتید»
(مجلسی.)742- 741 :1386 ،

از ثمرات بیان خطبهها و حضور اسدراء در شدام مدیتدوان بده تغییدر معدادالت یز یدد؛ ایجداد
تحددول بددزرگ و بنی دادین در میدان شددامیان؛ معرف دی خاندددان واقعدی پیدامبر(ص)؛ معرفدی امددام
حسد دین(ع) ،تبی ددین اه ددداف قید دام و نهض ددت حسد دینی؛ شناس دداندن اس ددالم راس ددتین ن دداب
محم دددی(ص)؛ اب ددداع روش مخاط ددبشناسد دی و ک دداربرد م ددؤثر آن در تبلید دغ؛ افش دداء توطئ دده
خارجی نامیدن امام حسین (ع) و کاروان اسراء اشاره کرد.
امددام سددجاد (ع) در سیاسددت خددارجی و سددفر تبلیغددی خددو یش ،معنددای واقع دی "نددرمش

قهرمانانه" را بیان فرمودند .براین اساس امام (ع) در ابتدای امامت خویش چهره تهاجمی و
فعال در برابر یزیدیان میگیرد و بده تبیدین حادثده عاشدورا مدیپدردازد امدا در ادامده بدا چرخشدی
حکیمانه بدا روش تقیده همدراه بدا دعدا ،مناجدات ،گر یده و عدزادار ی بده تبلیدغ معدارف اسدالمی
میپردازد.
 .1-3-5آثار و نتایج خطبهها :

امددام سددجاد (ع) بددا روش مخاطددب شناسددی بدده ایددردا خطبددههددا و سددخنرانی در شددهرهای
کوفدده ،شددام (و حتددی مدیندده) پرداخددت کدده آثددار و نتددایجی در جامعدده اسددالمی از خددود برجددا
گذاشت که برخی از آنها به طور مختصر چنین است:
 .1رسوا ساختن هیئت حا کمه

بنی امیه به حکومت و سلطنت خدود رندگ دیندی مدیدادندد و بده ندام اسدالم و جانشدینی
پیددامبر(ص) در جامعدده اسددالمی حکومددت مددیکردن دد و بددا شددیوههددای گوندداگون ماننددد :جعددل
حدیث ،جذب شعرا و محدثان جهت تثبیت موقعیت دینی خود در جامعده مدیکوشدیدند
(پیشوائی )214 :1379 ،اما امام سجاد(ع) با سخنرانی و افشاگریها توانست مسدلمانان را
 .2آشنایی مردم با اسالم واقعی

امام سجاد (ع) در تمامی مباحث اعتقادی و سیاسی خدویش ،مخاطبدان ،مسدلمانان و
یز یددیان را بددا اسددالم ندداب محمدددی(ص) ،بهتددر آشدنا کددرد و آنددان را از اسددالم مدددنظر بنددیامیدده
برحذر داشت.

 .3احیای سنت شهاد

پیددامبر اسددالم (ص) بددا آوردن آیینددی نددو کدده براسدداس ایمددان بدده خدددا اسددتوار بددود ،سددنت
شدهادت را پدیر یدزی کدرد و بده گدواه تداریخ ،عامدل بسدیاری از پیدروزیهدای بدزرگ مسددلمانان،
استقبال آنان از شهادت در راه خدا به خاطر پیدروزی حدق بدود .امدا پدس از درگذشدت پیدامبر
(ص) ،در اثر انحراف حکومت اسالمی از مسیر اصلی خدود ،مسدلمانان روحیدۀ سلحشدوری
خود را از دست دادند و به رفاه و آسدایش خدو گرفتندد .امدا قیدام امدام حسدین(ع) ایدن وضدع را
دگرگون ساخت و سنت شهادت را در جامعه اسالمی زنده کرد» (همان.)219-218 :

مخاطب شناسی خطبه های امام سجاد (ع) در کوفه و شام
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البته نقش امام سجاد(ع) خیلی مهم بدود .چدون ا گدر افشداگری ایشدان نبدود و در مندابر بده
دفدداع از خددون سددید الشددهدا(ع) ،نمددیپرداخددت؛ چددهبسددا جوامددع اسددالمی از شددهادت امددام
حسین(ع) بیخبر میماندند.

 .4برپایی قیام در امت اسالمی

امام سجاد (ع) ،بعد از شهادت امام حسین (ع) ،در مکانهای مختلف به و یدژه در شدهر
کوفدده بددا سددخنرانی فصددی و بلیددغ بدده سددرزنش و نکددوهش کوفیددان پرداخددت و آنهددا را از خددواب
جهدل و غفلدت بیدددار کددرد .پددس از ایددن سدخنرانیها ،کوفیددان نددادم و پشددیمان شدددند و دو قیددام
توابین و مختار ضد بنی امیه بر پا شد.
جهگییی :
.6نری 

امددام سددجاد (ع) در برهددة حسدداس ،زمددام امددور را بددر عهددده گرفددت و بدده عنددوان رهبددر ش دیعه
بهتددر ین تددأثیر را در هدددایت ایفدداء کددرد .امددام (ع) بددرای موفقیدت در تبلیدغ دیدن مبدین اسددالم و
رساندن پیام نهضت حسینی به جهانیان از روشهای کارآمد بهره برد.
مددا در ایددن مقالدده بدده خطبددههددای امددام سددجاد (ع) در کوفدده و شددام بددا نگدداهی متفدداوت
پددرداختیم .ز یددرا قائددل هسددتیم خطبددههای ایشددان یک دی از منددابع پرارزشددی اسددت کدده دارای
مضامین عالی در تبلیغ میباشد .با مطالعه این دو خطبه ،روشی هدفمند و قابدل اجدراء بده
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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نام مخاطب شناسی با رو یکرد تبلیغی -کاربردی ،به نگارش درآوردیم.
نکته مهم حضرت (ع) این بود که در امر مقدس تبلیدغ ،داشدتن تفکدر و راهکدار ،بهتدر ین
ّ
ابزار موفقیت است .ز یرا یك خطیب یا مبلغ در صورتی میتواند اثرگذار باشدد کده از روشهدا
و اصول به نحو صحی استفاده کند ،چنانکه امام سجاد (ع) با روش مخاطبشناسدی دو
خطبه متفاوت ایراد فرمودند و به اهداف خویش نائل آمدند.

میابع 

* قرآن کریم
_ ابن اثیر عزالدین أبوالحسن علی بن ابی الکرم( ،)،1385الکامل فی التار یخ،دارصدادر؛
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اول.
_ ابددن طدداووس ،علددی بددن موسددی اللهددوف( 1348ش) ،علددی قتلددی الطفددوف؛ ترجمدده احمددد
زنجانی فهری ،ناشر جهان ،تهران ،چاپ اول.
_ ابدن قیتبدده دینددوری؛ ابومحمددد عبددداهلل بددن مسددلم( ،)، 1410اإلمامددة و السیاسددة المعددروف
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_ برقی ابدوجعفر ،احمدد بدن محمدد بدن خالدد( ،)،1371المحاسدن ،دارالکتدب االسدالمیه،
قم ،چاپ دوم.
_ حلد ددی ،حسد ددن بد ددن یوسد ددف بد ددن مطهد ددر اسد دددی()، 1414؛ تدددذکرة الفقهددداء ،موسسد دده آل
البیت(ع) ،قم ،چاپ اول.
_ دینددوری ،ابوحنیفدده احمددد بددن داود ( 1367ش) ،اْلخبددار الطددوال ،تحقیددق :عبدددالمنعم
عامرد جمال الدین شیال ،منشورات الرضی ،قم.
_ رفیعی ،علی (بیتا) ،تدار یخ زنددگانی امدام سدجاد(ع) ،سدایت اینترنتدی کتابخانده مدرسده
فقاهت.
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_ پیشوائی ،مهدی1379ش) ،سیره پیشوایان ،موسسه امام صاد(،ع) ،قم ،یازدهم.
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_ مسددعودی ،ابوالحس ددن علددی ب ددن الحسد دین بددن عل ددی( ،)، 1409مددرو الددذهب و معددادن
الجوهر تحقیق :اسعد ذاعر ،دارالهجرة ،قم ،چاپ دوم.
_ منتظری مقدم ،محمود(1388ش) ،منطق  ،2انتشارات مرکز ،قم ،چاپ اول.

سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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