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مقدمه
احتجتتا و منتتاظره از شتتیوههای مطلتتوب و متتؤثری استتت کتته پیتتامبر ا کتترم
رس تتالت اله تتی خ تتویش ب تته کار ب تترده و بع تتد از ایش تتان ائم تته معص تتومین

بتترای ابتتالغ

بتته عن تتوان ادام تته

دهندگان ابالغ این پیام سعادت بخش از همان شیوه استفاده کرده و هر یک در جای ختود
سهم به سزایی در تبلیغ معارف دینی با تأثیر بر شخصیت و رفتار انسانها داشتهاند.
قتترآن کتتریم بتته عنتتوان کتتتاب ستتعادتبخش زنتتدگی همت انستتانها کتته اجتترای دستتتورات
آن بتتر هتتر مستتلمانی الزم استتت ،از یتتک ستتو مستتلمانان را از جتتدل و بحثهتتای بیثمتتر منتتع
َ َ
تادلوا أهتتل
کتترده و از ستتوی دیگتتر بتته بحتتث و مباحثتته تشتتویق می کنتتد و میفرمتتا یتتدَ «:و ال تجت ِ
َ
َّ َّ
تاب ِإال ِبالتی ِه َی أح َسن» (عنکبوت )46/با اهل کتاب مجادله نکنید مگر با شیوهای
ال ِک ِ

که احسن است.

از آن جا که دین مبین اسالم راه و رسم تبلیتغ را بته گونته خاصتی مطتر نمتوده ،بته نحتوی
که از هر جهت با سبک تبلیغات دیگتران متفتاوت استت ،شتناخت و اجترای دستتورات آن
الزم و ضروی خواهد بود .لذا قرآن کریم درباره شیوه تبلیغ و هدایت مردم به آیین اسالم سته
راه و شیوه را مطر ساخته ،میفرماید:
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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ختدای متعتتال دعتوت بتته دیتن حتتق را در چهتارچوب حکمتتت و موعظت حستتنه قتترار داده
ولی جدال احسن را صرفا برای دفع شبهات جدال گران و اقناع یا ارضای آنان مقرر ستاخته
است(.ر.ک :دیلمی1377 ،ش ،ص)31
منتتاظره و تبتتادل فکتتر و نظتتر بتته عنتتوان یکتتی از شتتیوههای تبلیغتتی ،در صتتورتی کتته اصتتول،
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شرایط و ضوابط خاص آن رعایت شود میتواند در راستای دعتوت و تبلیتغ بته عنتوان کتاری
مقت تتدس و هدفت تتدار ،موفقیتهت تتایی را حاصت تتل نمایت تتد (ر.ک :حست تتینی همت تتدانی نجفت تتی،
1363ش ،ص 246؛ مجلسی ،محمدتقی 1414،ق ،ص .)168با جرأت میتوان گفتت کته
در هتتیچ آیینتتی بتته انتتدازه استتالم ،آزادی اندیشتته و ابتتراز عقیتتده وجتتود نداشتتته ،تتتا در پرتتتو آن،

مخالفتتان بتواننتتد حتتتی پتتیش رهبتتران آن آیتتین ،اظهتتار عقیتتده کننتتد و بتته بحتتث و گفتگتتو
بنشتتینند و در قبتتول یتتا رد آنچتته میشتتنوند ،آزاد باشتتند .در تتتاریخ زنتتدگی پیتتامبر ختتدا
همچنتین ائمتته معصتومین

و

 ،متتوارد فراوانتتی یافتت میشتتود کته مخالفتتان استتالم بتا آنهتتا بتته

من تتاظره و بح تتث و گفتگ تتو نشس تتتهاند و انتقاده تتایی را کتتته ب تته اص تتول اس تتالم و ی تتا فتتتروع آن
داشتهاند ،با کمال آزادی و صتراحت بیتان کردهانتد و بتدون این کته متورد کتوچکترین اهتانتی
واقع شوند ،ایرادهای آنهتا متورد نقتد و بررستی قترار گرفتته استت(.ر.ک :محمتدی ری شتهری،
1383ش ،ص . )11
ستیره حضترات معصتومین

چنتین بتوده کته بتا بتهکتار گیری منطتق صتحی احتجتا ،
بعتد از

کوشیدهاند تا حق را ثابت کترده و باطتل را محکتوم کننتد .بتر همتین استاس زینت
واقعتته کتتربال در ّایتتام ستتخت استتارت از هتتر مجتتال و فرصتتتی جهتتت روشتتنگری افکتتار عمتتومی
برای آ گاهی از مظلومیت امام حستین

و یتارانش در فاجعته کتربال و محکومیتت امو یتان بته

جهت فساد و انحراف از اسالم ناب و همچنین عتوامفریبی و سوءاستتفاده از غفلتت متردم،
یاران مظلومش در کربال گردید .آری! اگر زین

در کربال نبود ،کربال در کر بال میماند و حقتایق

آشکار نمی گشت.
لذا با توجه به اهمیت مناظره و گفتو گو در تبلیغ دین و نقش آن در دفاع از مبتانی دینتی
و اعتقادی ،ایتن پتژوهش بتر آن استت تتا بتا رویکتردی روششناستانه ،احتجاجتات حضترت
این احتجاجات را به دست آورد تا مبلغان و منادیتان مظلومیتت امتام حستین

و یتارانش

بتوانند برای تداوم بخشی اهداف بلند قیام عاشورا در جامعه امروزی از ایتن منطتق حتاکم،
بهره ببرند.

.2شرح مفاهیم
.2-1احتجاجومناظره 

ّ
حجت ،در لغت به معنای برهان است( .قرشی 1371 ،ش)107 :

پیرامون قیام امام حسین

زین

پیرامون نهضت عاشتورا را از منتابع معتبتر روایتی بتازخوانی کترده و منطتق حتاکم بتر

منطق حاکم بر احتجاجات حضرت زینب

استتتفاده کتترده و پیتتامآور قیتتام امتتام حستتین

بتتوده و متتانع از هتتدر رفتتتن ختتون آن حضتترت و
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ی (َّ.ا،عامَّ )149/
ْج ِع خَ َّ
قلََّّف ِلل ِهََّّاحل ََّّال ِ

ّ
حجت دلیلتی استت کته مقصتود را روشتن متیکنتد« .بگتو دلیتل کامتل بترا خداستت ا گتر
ّ
محاجته بته معنتی ّ
حجتت آوردن ،آن استت
میخواست همه را هدایت میکترد» .علتی هتذا

که هر یک بخواهد با ّ
حجت خود دیگر را از دلیل خود منصترف کنتد( .راغت

اصتفهانی،

1374ش )365:

ّ
خاص کالمتی ،نتوعی بحتث علمتی و استتداللی استت کته امتام
احتجا در اصطال

با مردم گمراه و نادان نمودهاند یعنی کسانی که در اشتباه و ضاللت افتادهانتد یتا در جهالتت
و نتتادانی ماندهانتتد یتتا فکتتر آنهتتا منحتترف استتت و درستتت نمیتواننتتد فکتتر کننتتد از وظتتایف
امتتام

استتت کتته بتتا ایتتن طبقتتات منتتاظره و احتجتتا نمتتوده آنهتتا را از شتتبهات و انحتتراف

فکری نجات بخشند.
منتتاظره هتتم در لغتتت یعنتتی «:بتتا هتتم نظتتر کتتردن ،یعنتتی فکتتر کتتردن در حقیقتتت و ماهیتتت
چیزی ،در واقع به مجادله و نزاع با همدیگر و بحث با یکدیگر در حقیقت و ماهیتت چیتزی
مناظره گویند»( .ر.ک :لغتنامه دهخدا)
«مناظره ،گفتگو رو در رو و نبرد نظر با ستخن و خطابته استت و نیتز بیتان آنچته را کته بته
بصیرت درک میشود»( .راغ

اصفهانی ،پیشین)365 :

سال اول ،شماره ،4زمستان 1395

آنچت تته از دیت تتدگاه است تتالم بعت تتد از برهت تتانآوری در احتجت تتا و منت تتاظراتّ ،
اهمیت تتت دارد،

در حقیق ت تتت «اتم ت تتام حج ت تتت» اس ت تتت و انج ت تتام وظیف ت تته در ای ت تتن راه ،ن ت تته این ک ت تته حتم ت تتا
ختتواهیم توانستتت طتترف گفتگتتو را هتتمفکتتر ختتود ستتازیم .گرچتته تتتالش متتا بتتراین نکتتته استتت
ولتتی ا گتتر نتوانستتتیم تتتا ایتتن حتتد پیشتترفت کنتتیم ،حتتداقل اتمتتام ّ
حجتتت کتترده باشتتیم .وقتتتی
انسان به دنبال چنین هدفی باشد ،به هیچ وجه نباید در مناظرهها از حالت طبیعی خار
شود و با فشار و ابزار دیگری ،برای هدایت و اتمام حجت اقدام نماید .ما در این راه ،دلیتل و
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برهتان را ارائتته متیدهیم :یکتتی بترای این کتته وظیفت ختود را انجتتام داده باشتیم و دیگتتر این کتته
طرف مقابل ما نتواند بگوید « :اگر چنین برهان و استتداللی را شتنیده بتودم،
فردای قیامتِ ،
ایمان میآوردم»( .جمالی1386 ،ش)9 :

 .3منطق حاکم بر احتجاجات حضرت زینب
منظور از منطق حاکم بتر احتجاجتات حضترت زینت

فنتون ،روش و محتتوایی استت

که در احتجاجات ایشان با دستگاه بنی امیه و بعضی مردم کوفه و شام به کار رفته به نتوعی
که به اقناع یا اسکات خصم منجر شده و در نتیجته بته رستوایی دستتگاه بنتی امیته و اثبتات
مظلومیت امتام حستین

و یتارانش و تتداوم نهضتت عاشتورا انجامیتده استت ،کته در ادامته

بدانها اشاره خواهیم نمود.
.3/1پیشبردنبحثبهصورتمنظم 

ب تتا دق تتت و تفح تتص در س تتخنان حض تترت زینت ت
هماهنگی در بیان مطال

در کوف تته و ش تتام میتتتوان ب تته نظ تتم و

ایشان پی برد .نظم منطقی که در چگونگی شروع مطل  ،پیش

بردن بحث و به نتیج مطلوب رساندن خطبه وجود دارد ،سبک خطبههای امام حسین و
امام سجاد

در جریان عاشورا را در ذهن تداعی می کند .حضترت زینت

و همچنتین بتا خانتدان

ایشان با صالبت ،خطبهای خواند و در آن بته نقتد اعمتال و کتردار یز یتدیان پرداختت و چنتان
روشتتنگری کتترد کتته مجلتتس بتتزم یز یتتد بتته مجلتتس ستترزنش و رستتوایی او تبتتدیل شتتد .در ایتتن
خطبه حضرت زین

پس از حمد و ثنای خداوند و درود بر رسول اکرم

با استناد بته

قرآن در چگونگی اعمال بدکاران ،ذهتن مخاطبتان را بترای دریافتت حقتایقی کته قصتد بیتان
آن را دارد ،آمتتاده می کنتتد .بتتا پرستتشهای متتداوم ،اعمتتال و متتدعیات یز یتتد را تحلیتتل و نقتتد
دانسته تا بیش از پیش بر گناهان خود بیفزایتد .ستدس بتا ستؤاالتی حستاب شتده بته مقایست
اوضتاع اوالد و خانتتدان پیغمبتتر
معتر

کتته اکنتتون در هیتأت استتیران بتتا ستتر و وضتتع نامناست

در

دیتتد نامحرمتتان قتترار دارنتتد ،بتتا زنتتان و کنیزکتان یز یتتد کته در حجتتاب و پشتتت پتترده قتترار

داشتند؛ عدالت یزید را زیر سؤال میبرد .روشنگریهای آن حضرت با صالبت و استتواری
ادامه مییابد و پی در پی یزید مورد رسوایی قرار می گیرد تا این که در پایان خطبه برای یز یتد
چیزی جز شماتت و پشیمانی او نمیماند و عتزت و آبتروی اهتلبیتت

ماننتد ستابق برقترار

پیرامون قیام امام حسین

کتترده و بتتا استتتناد بتته قتترآن پیتتروزی ظ تاهری و زنتتدگی کنتتونی او را مهلتتتی از جان ت

پروردگتتار

منطق حاکم بر احتجاجات حضرت زینب

با مجلس یزید و برخورد توهین آمیز او با ستر مقتدس امتام حستین

در مواجهته
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می گردد( .ر.ک .طبرسی.)310-308 :2 ،1403 ،
بهکارگیریزبانانگیزشی 
.3/2بیدارکردنفطرتبا 

حضتترت زینت

در کوفتته بتتا مردمتتی مواجتته بتتود کتته بیعتتت شکستتته و موجت

آمتدن فاجعتهای بتس دردنتاک شتده بودنتد  .چتته بستا ا گتر اهتل کوفته امتام حستین

بتته وجتتود
را یتتاری

می کردند ،امروز خاندان ایشان در ظاهر اسیر و به بند کشتیده نبودنتد .بنتا بتر ایتن بایتد زینت

کبری

وجدان و فطرت کوفیتان را بیتدار کنتد و زشتتی عملتی را کته مرتکت

شتدند برایشتان

روشن نماید .ایشان با زبان انگیزشی که با افزایش شوق و انگیز درونی تأثیرگذاری بیشتتری

بر مخاطبان برای دریافت حقایق میگذارد به بیدار نمودن فطرت خفتته آنهتا متیپتردازد .در
بخشی از سخنانی که برای کوفیان ایراد کرد ،چنین فرمود:
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
نَّ
یَّدمََّّلههََّّ َس َّهفکَّ ََّّلقهدََّّ ِجئه ََّّشهیئاََّّ ِإداَّ َّتکهادََّّالسهماواتََّّ َیتفطهَ َ َّ
یَّحب َم ََّّلهََّّه َّتکَّ ََّّ َ َّوَّأ َّ
أ َ َّ
َ
َ
َ
َ
ََ
َ
َ َ
احلبالََّّ َهداَّلقدََّّ ِجئ ََّّ ِ َ اَّشو َها َ ََّّ َصل َعا َ ََّّ َعنقها َ ََّّ َسهو َدا َ ََّّفق َمها َ ََّّ
ِمنهََّّ َ َّوَّتنش ََّّاْلرضََّّ َ َّوَّ ِختبََّّ ج
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
الس َهما ََّّ َّأَّ َف َع به ََّّأنََُّّتط ََّهبَّ َ
ضَّأوََّّملَّ ََّّ َ
الس َهما ََّّ َدمهاََّّ َ َّوَّل َعهذابََّّاآل ِخ َهب ََّّ
ِ
ِ
خبقا َ ََّّ َّک ِطل ِ َّعَّاْلر ِ َّ ِ ِ
ِ
َ
َ
ََ َ َ َََ ََ َ
َ َ ََ
ََ
َ
شَّ
لَّ َّالَّ َیح ِفزهََّّال ِب َدارََّّ َ َّوَّ َّالَّی خح َّ
لَّ َیس َت ِلف َّنکَّمََّّاْلهلََّّف ِإنهََّّع َّزَّ َّوَّج َّ
هنََّّف َّ
أخزىََّّ َ َّوَّهمََّّالَّینصَ
َ َ
َ ََ َ ََ َ َ
َ َ
صاد؛َّ(طبرسی  1403جَّ )304 :2
کَّل َناَّ َ َّوََّلمََّّل ِب ِاملب ِ َّ
نَّر َّب َّ
لَّ ِإ َّ
َعلی ِ َّهَّ َّفوتََّّالن َِّارَّ َّک َّ
میدانید چه جگر از رسول خدا شکافتید و چه پیمانی شکستید و چه پردهگتی
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او را از پتترده بیتترون کشتتیدید و چتته حرمتتتی از و بدریدیتتد و چتته ختتونی ریختیتتد !

کار شگفت آوردید که نزدیک است از هول آن آسمانها فرو ریزد و زمین بشکافد
و کوههتا متالشتی شتود و از هتم بپاشتد ،مصتیبتی استت دشتوار و بتزر و بتد و کت و

پیچیده و شوم که راه چاره در آن بسته در عظمت به پر بودن زمین و آسمان است،
آیا شگفت آورید اگر آسمان خون ببارد ،و عذاب آخرت خوارکنندهتر است و هیچ
یار نشوند ،پس تأخیر و مهلت شتما را چیتره نکنتد کته ختدا تعتالی از شتتاب و
عجله ّ
منزه است و از فوت خونی نمیترسد و او در کمینگاه ما و شما است.

یا در مجلس یزید در شهر شام خطاب به یزید که مغرور از پیروزی خود بود ،فرمود:

َ
َ َ ََ َ
اللَّ
هولَّ ِ َّ
هاتَّ َرسه ِ َّ
کَّ َب َنه ِ َّ
کَّ َ َّوَّ َسههوقَّ َ َّ
کَّ َ َّوَّ ِإ َمهها َ َّ َ َّ
کَّ َح َبا ِئه ََّهب َ َّ
هنَّالط َّلقهها ِ ََّّ خته ِهدیبَّ َ َّ
لَّیههاَّابه َّ
هنَّال َعههد ِ َّ
َّأَّ ِمه َ َّ
َ َ
َ َ
َ َ َ
ََ َ َ
َ
یلَّ َبلههدََّّ َ َّوَّ
هنَّاْلعه َهدا ََّّ ِمههنََّّبلههدََّّ ِإ َّ
نَّتههدوَّ ِ ِ ه َّ
نَّ َ َّوَّأبه َهدی َ ََّّوجههوهه َّ
َسه َهب َایاَّقههدََّّ َه ََّتک ه َ ََّّسههت َوره َّ

َ ََ َ َ َ
َ
َ َ َ
هلَّ َ
نَّ َ
نَّالق ِر یههبََّّ َ َّوَّال َب ِعیههدََّّ َ َّوَّ
اْل َن ِاهه ِهلََّّ َ َّوَّ َی َت َصههف ََّّوجههوهه َّ
نَّ ِْلهه ِ َّ
اْل َن ِاقههلََّّ َّوَّیت َبههَ ن َّ
َتس َتشه ِهرفه َ َّ
َ
َ
َ َ َ َ َ
َ
َ
نَّ َو یلََّّ َ َّوَّ َّالَّ
اِل َ َّ
سَّ َم َعه َ َّ
البفی ََّّلی َ َّ
نَّ َّوَّ
الغا ِئبََّّ َ َّوَّالش ِهیدََّّ َ َّوَّالش ِر ی ََّّ َ َّوَّال َو ِضی ََّّ َّوَّالد ِ َّ
نَّ ِمنََّّ ِر َج ِ ِ
َ
نَّ َ ُِحیَّ؛َّ(طبرسی  1403جَّ )308 :2
اِت َ َّ
ِمنََُّّح ِ ِ
ّ
ا پسر آن مردمی که جد من اسیرشان کرد پس از آن آزاد فرمتود! از عتدل استت کته
تتو زنتان و کنیتتزان ختود در پشتتت پترده ،نشتانی و دختتتران رستول ختتدا را استیر بتتدین

سو و آن سو کشانی ،پرده آنان را بدر ؛ رو آنان را بگشایی ،دشمنان آنان را
از شهر به شهر برند و بومی و غری

چشم بدانها دوزند و نزدیک و دور ،وضیع و

شریف چهره آنان را مینگرند از مردان آنان نه پرستار مانتده استت نته یتاور نته
نگهدار و نه مددکار !

.3/3سخنهمراهبااستفهامتقریری 

استفهامهای تقریری جمالتی سوالی هستند که ستوال کننتده از طترف مقابتل مطتالبی را

میپرسد که مورد قبول اوست اما یا به فراموشی سدرده شده یا طرف مقابل ختود را بته تغافتل

زده ،لتتذا ستتوال کننتتده گو یتتا بتتا ایتتن استتتفهام از او اقتترار می گیتترد تتتا حقیقتتت آشتتکار شتتود .در
خطاب به مردم کوفه چنین فرمود:

بهشت را کشتید

و در ادامه خطبه فرمود:

َ َ
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
یَّ َّک ِر َُیه ََّّلههََّّأب َهَ ْ ََّّ َ َّوَّ
کثه ََّّ َّوَّأ َّ
یَّعههدََّّ َّن َّ
َّفهبث ََّّ َّوَّأ َّ

ََ َ َ َ َ َ َ
یَّ َّک ِبهدََّّ ِْل َح َمهدَّ
هنَّه ی َّلکَّمََّّأ َّ
َّأَّتدر َّ
َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
ک َّ؛َّ(طبرسی  1403جَّ )304 :2
یَّدمََّّلهََّّس َّف َّ
یَّحبم ََّّلهََّّه َّتکَّ ََّّ َّوَّأ َّ
أ َّ

میدانید چه جگر از رسول خدا شکافتید و چه پیمانی شکستتید و چته پتردگتی
او را از پرده بیرون کشیدید و چه حرمتی از و بدریدید و چه خونی ریختید !

و یا در شهر شام خطاب به یزید فرمود:

پیرامون قیام امام حسین

َ َ َ
َ
َ
ََ
َ َ
َ
َ َ َ َ
هلَّ َس ِهلیلََّّ
هونَّق ِ َّ
نَّ َتب َحض َّ
کا ِ َََّّّ َ َّ....وَّأ َّ
اللَّفابَّکَّواَّف ِإ َّنکَّمََّّأح َب ىَّ ِبالبَّ َّ
ونَّأ ِخیَّأجلََّّ َّوَّ ِ َّ
َّأَّ َتبَّکَّ َ َّ
َ
َ
ََ
َ َ
َ
احلن ِ َّ؛َّ(طبرسی  1403جَّ )303 :2
ابَّأه ِ َّ
الب َسال ِ ََّّ َ َّوَّ َس ِیدََّّش َب ِ َّ
خا ِ ََّّالنب َو ََّّ َ َّوَّ َمع ِد ِ َّ
لَّ ج
نَّ ِ
آیا برا برادرم میگریید ،آر بگرییتد کته شایستته گریستتنید .... ،چگونته از ختود
بشتتویید ایتتن ننتتگ را ک ته فرزنتتد ختتاتم انبیتتاء؛ معتتدن رستتالت و ست ّتید جوانتتان أهتتل

منطق حاکم بر احتجاجات حضرت زینب

احتجاجتات حضترت زینت

ایتتن ستیاق استتفهامی مشتاهده میشتتود .بته عنتوان نمونتته
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ََ َ
َ َ َ َ َ
ََ
کَّإ َ َّالَّ َع َهددََّّ َ َّوَّ َْجعه َ َّ َ َ
َ
َ
هادی َّ«أ َّالََّّل َعنههََّّ
کَّ ِإ َّالَّف َندََّّ َ َّوَّأیامَّ َ َِّ
هلََّّرأیَّ َّ
هادیَّاْلن ِ
کَّ ِإ َّالَّ َبهددََّّ َیهو َ َّمَّین ِ
َ
َ
خ
َ
ی؛ َّ(طبرسی  1403ج 310 :2معلسی  1403جَّ )160 :45
اللَّعیلَّالظ ِاْل َّ
ِ َّ
ّ
حاصل رأ و اندیشهات نیست ،اال سستتی و خرافتت و روزگتار زنتدگانیت نیستت
مگر اندک و جمع اثاث ستلطنت نیستت مگتر پراکنتدگی .آن روز کته منتاد فر یتاد
زند« :لعنت خدا بر ستمکاران متجاوز».

.3/4پاسخمستدلوقاطع 

چنان که در مناظره طرف مقابل ادعای باطلی را بیان کند ،طرف دیگر میتواند بتا پاستخ
مستدل و قاطع ابطال ادعای طرف مقابل را آشکار کند .این حاضتر جتوابی و پاستخ کوبنتده
و البته مستدل سخن باطل را در نطفه خفه می کند  .در داراالمار کوفه عبیداهلل بتن ز یتاد در
صتدد بتود بته هتر نحتتوی کته شتده از حضترت زینت

اقتترار بتر ضتعف و شکستت در جر یتتان

کربال بگیرد امتا آن حضترت بتا پاستخهای مستتدل و قتاطع ختود ،پتی در پتی ،نقشتههای او را
باطل می کرد.
ابن زیاد گفت:
احلمدَّللَّالذی َّفضحکمَّوَّق لکمَّوَّأ کذبَّاحدوثتکم؛ َّ

حمتتد متتیک تنم ختتدا را ک ته شتتما را رستتوا ک ترد و از بتتین بتترد و حتترفهتتا تتتازه شتتما را
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تکذی

حضرت زین

کرد.

فرمود:
احلمههدَّللَّالههذیَّأ کرمنههاَّبنبیهههَّحممههد

َّ،وَّطهرنههاَّمههنَّالههرجسَّتطهیههراَّ،إّنههاَّیف ض ه َّ

الفاس َّ،وَّیکذبَّالفاجرَّ،وَّهوَّغیرنا؛َّ(طبرسی  1417جَّ )471 : 1

ستایش میکنم خداوند را که ما را به وسیله پیغمبرش گرامی داشت و ما را از هر
پلیتتد پتتا ک گردانیتتد مفتض ت و رستتوا و دروغگتتو کستتانی هستتتند کته فاستتق و فتتاجر
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باشند و ما از آنان نیستیم.

یعنی ای عبید! تنهتا انستاننماهتا فاستق و خودکامته و پلیتد کارنتد کته رستوا متیگردنتد و
عناصر بداندیش و بدکردارند که دروغ میبافند و فاسق و فاجر ،دیگتران هستتند کته حقتوق و
آزاد و حق حا کمیت مردم بر سرنوشت خویش را بازیچه میسازند ،نه متا خانتدان وحتی و

رسالت (ابن نما حلی.)304 :1380،
ابن زیاد ادامه داد « :دید خدا با برادرت ،حسین و خاندانت چه کرد »
بانو سرفراز گیتی دلیرانه فرمود:
ماَّرأی َّإالََّّْجیلَّ،هالال َّقهومَّکتهبَّاللَّعلههیمَّالق هلَّفبهرز واَّإیلَّمضهاجعهمَّ،وَّسهی م َّ
اللَّبینکَّوَّبیهنمَّف حاجَّوَّ ختاصمَّ،فانظرَّملنَّالفل (َّ!...اب ،ما حلی َّ )90 :1406
جز زیبایی ندیدم ،آنان (حسین و یارانش) گروهی بودند کته ختدا بتر آنتان شتهادت
را ّ
مقرر داشته ،و آنتان بته ستو قتلگتاه ختود شتتافتند و زودا کته ختدا بتین تتو و آنتان

ّ
محاجتته و مخاصتتمه شتتو  ،بنگتتر پیتتروز از آن چتته کستتی
جمتتع فرمتتوده ،بعتتد تتتو
خواهد بود! ...

همچنتتین در شتتهر شتتام در مجلستتی کتته استترای فاجعتته کتتربال را پتتیش یز یتتد آورده بودنتتد،
او بتتا چتتوب خیتتزران بتته ستتر مبتتارک امتتام حستتین
پیروزی خود و شکست امام حسین

متتیزد و از ستتر خوشتتی اشتتعاری مبنتتی بتتر

میخواند حضرت زین

را ابطال کرد.

و خانتتدان پیتتامبر

َ َ
ََ ََ
َ
َ
َ َ
َ
َ
ََ
ینَّ َّکفهَ واَّأّنهاَّ
هلَّ َ َّ-وَّالَّ َیح َسه َ خ ََّّال ِهذ َ َّ
اللَّ َع َّهزَّ َ َّوَّ َج َّ
لَّ ِ َّ
ََفهلََّّ َمهلََّّ َّالَّ َت ِطشََّّ َجههل!َّ َّأَّن ِسهی َ ََّّقهو َّ
َ
َ َ َ
هیلَّ ََلههمََّّ ِل َیههزدادواَّإمثههاََّّ َ َّوَّ ََلههمََّّ َعههذابََّّمهه خ
هیَّ؟!َّ(طبرسووی
َّ
ه
ُن
َّ
ها
ه
ّن
إ
َّ
م
َّ
هه
ه
س
ف
ن
ْل
ُنه ِ َّ
ِ
هیلََّلههمََّّخیههبََّّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
 1403جَّ )308 :2

انتتدکی آهستتتهتتتر! جاهال نتته قتتدم بتتر نتتدار! آیتتا قتتول ختتدا تعتتالی را فرامتتوش ک ترد :
نیس تتت ،بلکت ته م تتا آنه تتا را مهل تتت ده تتیم ت تتا گن تتاه بیش تتتر کنن تتد و آن تتان را ع تتذابی

باشد دردنا ک !

.3/5تسجیل 

متتورد نظتتر را بتته طتتور

فتتن تستتجیل یعنتتی استتتفاده از الفتتاظی در منتتاظره کتته وقتتوع مطل ت
ّ
مسجل و حتمی بر مخاط اثبات می کند .مثال همراه نمودن سخن بتا قستم ایتن حالتت را
در مخاط

ایجاد میکنتد .از ایتن فتن در منتاظرات حضترت زینت

چنتدین متورد ،قابتل

پیرامون قیام امام حسین

کافران ندندارند کته چتون ایشتان را مهلتت دادیتم ،خیتر بترا آنتان استت ،چنتین

منطق حاکم بر احتجاجات حضرت زینب

و بتتا استتتناد بتته قتترآن کتتریم ادعتتای پیتتروزی یز یتتد بتتر ام تام حستتین

بتا روش پاستخ نقضتی
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مالحظه است .در مجلس یزید که فرمود:

َ
َ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
هابَّ َّالَّتههد َِّرکََّّأ َمه َهدناَّ َ َّوَّ َّالَّ َتبل ه ََّّ
هابَّ َ َّوَّالنبه َهو ََّّ َ َّوَّ ِاال ن ِ له ِ َّ
ک َته ِ َّ
یَّ َ َّوَّالَّ ِ َّ
اللَّاله ِهذیَّشه َهبف َناَّ ِبههال َوح ِ َّ
فه َ َّهوَّ ِ َّ
َ َ
َ َ
َ
َ
کَّ َعارنهها؛َّ(طبرسوی  1403ج 310 :2معلسووی
غ َای َت َنهاَّ َ َّوَّ َّالَُّتحهوَّ ِ َّذ کَّ َبنههاَّ َ َّوَّ َّالَّیهب َح ََّّ َعنه َ َّ
 1403جَّ )159 :45

یعنی به خدا یی که ما را با وحی و کتاب و نبوت برتری داد و انتخاب کرد ،سوگند
ذکر ما را از یادها نتوانی محو کنی و وحی ما را که خداوند فرستاد نتوانی میرانید و
به غایت ما نتوانی رسید و ننگ این ستم را از خویش نتوانی سترد.

و همچنین در همین خطبه فرمود:

َ
َ
ََ
َ ََ َ
ََ َ َ َ َ َ
َ
احلنه ِ ََّّ َ َّوَّ
ابَّأه ِ َّ
کَّ َد َ َّمَّ َس ِهی ِ َّدَّش َهب ِ َّ
تَّالقب َح ََّّ َ َّوَّاس َتأ َصل َ ََّّالشاف ََّّ ِب ِإ َراق َِّ َ َّ
کأ َّ
ل َعم ِر یَّلقدََّّ َّن َّ
هلَّ ج
َ
َ
ب؛َّ(طبرسی  1403جَّ )309 :2
آلَّ َعب ِ َّدَّاْلط ِل ِ َّ
سَّ ِ َّ
ب َّ َ َّوََّش ِ َّ
ینَّال َع َب ِ َّ
وبَّ ِد ِ َّ
نَّ َیعس ِ َّ
اب ِ َّ
بتته جتتانم قستتم بتتا ریختتتن ختتون ستترور جوانتتان بهشتتتی ،و فرزنتتد پیشتتوا عتترب،
و خورشتتید آل عب تتد ّ
المطلت ت زخ تتم را ناس تتور کت ترده و ریش تتهه تتا فض تتیلت و تق تتوا
را از جا برکند !

.3/6ابطالمغالطه 

یکی از فنون مناظره ،ابطال مغالطات طرف مقابل است .کالمی را مغالطته متیداننتد کته
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395

مخاط
گتتر بتتا فر ی ت

را به اشتباه و غلط میاندازد (مظفر،محمد رضا .)477: 1388،شخص مغالطه
اذهتتان مخاط ت

درصتتدد جبتتران شکستتت ختتود یتتا اثبتتات متتدعای باطتتل ختتود

متتیباشتتد .بعضتتی منطتتق دانتتان تتتا  110نتتوع مغالطتته را بتتر شتتمردهاند (خنتتدان ،علتتی اصتتغر،
 .)120 :1379یکی از انواع مغالطه اتهام زنی میباشتد .یکتی از طترفین احتجتا بترای فترار از
بحث ،جبران شکست یا انحراف اذهان مخاطبان به طترف مقابتل اتهتامی میزنتد .هماننتد
اتهتام جتتادوگر و ستتاحر کتته کتافران و مشتترکان در وقتتت در مانتتدگی بته پیتتامبران ختتدا متتیزدنتتد.
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حضتترت زین ت

در احتجاجتتات ختتود مغالطتتات ابتتن ز یتتاد و یز یتتد را بتترای گمتتراه نمتتودن

ذهن مردم بر مال کرده و سخن حق و مظلومیت امام حسین

را آشکار ساخت.
آن حض تترت

در داراالم تتار کوف تته زم تتانی ک تته عبی تتداهللبن ز ی تتاد در براب تتر پاس تتخهای نقت ت
درمانتتده شتتده بتتود از ستتر وامانتتدگی گفتتت :هتتذه ست ّتجاعة ،و لعمتتری لقتتد ک تان أبتتوک شتتاعرا

ّ
سجاعا» (ابن نما حلی)90 :1406 ،
ایت تتن زن بت تتا قافیت تته و آهنت تتگ ست تتخن مت تتیگو یت تتد ،ست تتوگند بت تته جت تتانم ،پت تتدرت نیت تتز شت تتاعر
قافیهپرداز بود.
در برابر این مغالطه فرمود:

حضرت زین

َ
َ
الس َ َاع ِ ََّّلشغلََّّوَّإنَّْلع بَّممنَّیشه یَّبق هلَّأمئ ههَّوَّ
یلَّ َع ِ َّ
نَّ ِ َّ
ماَّللمرأ َّوَّالس اع َّ ِإ َّ
نَّ ِ
یعلمَّأهنمَّمن قمونَّمنهَّیفَّآخرته؛َّ(اب ،ما حلی َّ )91 :1406

ا پستتر ز یتتاد ،زن را بتته قافیتته پتترداز چتته کتتار و متتن ّ
تعجتتت

متتیکتتنم از کستتی

که با قتل امامانش ،دلش را شتفا متیبخشتد و متیدانتد کته فتردا قیامتت آنهتا از او
انتقام میگیرند.

به بیان دیگر یعنی؛ پسر مرجانه! مترا بتا ستخنپترداز و ستخن ستاز چته کتار ! بیتداد
که در ّ
حق خاندان وحی و رسالت رفته است از کجا میگذارد متن ستخن بگتویم و شتراره دل
را بپرا کنم! من از شقاوت کسانی در بهت و حیرتم که با کشتتن پیشتوایان و امامتان نتور ،دل را
و در پیشگاه خدا ،داد خود را از آن تبهکاران خواهند ستاند!(ابن نما حلی)306 :1380 ،
یا در دربار یزید در شام زمانی که مرد شامی به گمان این که اهلبیت پیامبر

رومی هستند ،از یزید مطالب دختر امام حسین

و حضرت زین

به عنوان کنیز کترد ،منتاظرهای بتین یز یتد

درگرفت و به اینجا رسید که یزید گفتت :تنهتا پتدر و بترادر تتو بودنتد کته از
و امتام حستین

برگشته و خارجی جلوه دهد که با پاسخ صری و قاطعانت حضترت زینت
َ

َ

َ

را از دیتن

باطتل گردیتد.

َ

هنَّأ ِخههیَّاه َتههدی َ ََّّأن ه َ ََّّ ِإنََّّکَّنهه َ ََّّمسه ِهلماََّّ!َّ(طبرسووی 1403
یبَّ َ َّوَّ ِدیه ِ َّ
هنَّأ ِ َّ
اللَّ َ َّوَّ ِدیه ِ َّ
ینَّ ِ َّ
ِبه ِهد ِ َّ

جَّ )310 :2
ّ
در پرتتتو دیتتن ختتدا و آیتتین [جتتد و] پتتدر و بتترادر متتن بتتود ک ته تتتو هتتدایت شتتد ا گتتر
واقعا مسلمانی!

ایتتن بهتتترین پاستتخ بتتود ؛ ز یتترا در منتتاظرات بهتتترین پاستتخ بتته یتتک مغالطتته ،رد آن ادعتتا و

پیرامون قیام امام حسین

دین خار شدند! .ایتن مغالطت یز یتد بتود کته خواستت علتی
حضرت فرمود:

 ،اسیران

منطق حاکم بر احتجاجات حضرت زینب

مرهم مینهند؛ آن هم در حالی که میدانند آن شهیدان پا کباخته و سترفراز در سترا آخترت
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آشکار نمودن مغالطه طرف مقابل میباشد.
.3/7تحلیلدقیقمدعیاتطرفمقابل 

در احتجتا گتاهی الزم استت کته شتخص منتتاظره کننتده ابتتدا م ّ
تدعیات طترف مقابتتل را

تحلیل و شفافسازی کند تا در مرحل بعتد بهتتر بتوانتد پاستخ او را بتا روش مناست
یز یتتد بتتا عتتوامفریبی ختتود را دوستتتدار پیتتامبر

بدهتد.

و اهتتلبیتش معرفتتی متتیکتترد و ختتود را در

فاجعه کربال بیتقصیر جلتوه متیداد  .حضترت زینت

بتا رد امیتد دلستوزی و غمگستاری

داشتتتن یز یتتد بتترای استتالم و مستتلمین ،گستتتاخی او بتتر ختتدا و انکتتار رستتول و رد قتترآن را اثبتتات
کرده و فرمود:

َ َ
َ َ
اللَّ َ َّ-وَّ َّالَّغههَ َ َّوَّ
هدَّ ِ َّ
ههَّ ِمههنََّّ ِعنه ِ َّ
اللَّ َ َّوَّ َدفعههاََّّ ِ َْلههاَّ َجهها َ ََّّ ِبه ِ َّ
هولَّ ِ َّ
اللَّ َ َّوَّجحههوداََّّ ِل َبسه ِ َّ
هیلَّ ِ َّ
کَّ َعه َّ
عتههواََّّ ِمن ه َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
هادَّالش َهه َدا ِ ََّّ َ َّوَّن َبه َ ََّّ
نَّتب جَتیَّم َباق َب ََّّ َمهنََّّلفه ََّّفهوهََّّ َّأ کَّ َب ََّ
کَّ َ َّوَّأ َّ
بَّ ِمنََّّ ِفع َِّل َ َّ
کَّ َ َّوَّ َّالَّ َع َ َ َّ
ِمنَّ َّ
َ
َ َ َ َََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
بَّ َ
ابَّ َّوَّه َّهزَّ
احلهب َّ
بَّ ِل َس ِی ِ َّدَّاْل ن ِبیا ِ ََّّ َّوَّْج ََّّاْلحز َّ
احلب َ َّ
حلمهََّّ ِب ِد َما ِ ََّّالس َعدا ِ ََّّ َ َّوَّن َص َ َّ
ابَّ َّوَّشه َّبَّ ِ
َ
َ
َ
َ َ
َ
ََ
بَّجحهوداََّّ َ َّوَّأنَّکه ِرهمََّّلههََّّ َرسهوالََّّ َ َّوَّأظ َه ِهرهمََّّلههََّّ
َّأش ِ َّدَّال َع َهب ِ َّ
ولَّ ِ َّ
الل
یفَّ َوج ِ َّهَّ َرس ِ َّ
وفَّ ِ َّ
السی َّ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
یلَّ َ
یفَّ
لَّالَّکَّف َِّرَّ َ َّوَّ َصبََّّی جَحب ِجهبََّّ ِ َّ
بَّکَّفراََّّ َ َّوَّطغ َیاناََّّأ َّالَّ ِإ َهناَّن ِ ی َ ََّّ ِخل ِ َّ
الب ِ َّ
عد َواناََّّ َ َّوَّأع َتاهمََّّ َع َّ
َ َ
َ
یلَّ َیو َِّمَّ َبدرَّ؛َّ(طبرسی  1403جَّ )307 :2
الصدَّ َِّر َّ ِلقت َّ
اینها همه از گستاخی تو بر خدا و انکار بر رسول ختدا و ّرد بتر قترآن استت ،و ّ
تعجبتی
ن تتدارد و از چ تتون ت تتویی ای تتن اعم تتال ش تتگفت نیس تتت ،چگون تته امی تتد دلس تتوز و

سال اول ،شماره ،4زمستان 1395

غمگسار باشد از آن که دهانش جگر پا کان را جوید و بیرون انداخت و گوشتش
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از خون شتهیدان بروییتد و علیته سترور انبیتاء جنتگ راه انتداخت ،و احتزاب را گترد

آورد ،و اعالن جنگ نمود و شمشیرها را بر رو رسول خدا کشید ! همو که از تمام
عرب به خدا منکرتر بود و ناسداسترین فرستاده بتود و بتیش از همته بتا ختدا اظهتار

دشمنی میکرد و از سر کفر و طغیتان مستتکبرترین فترد بتر پروردگتار ! أال! اینهتا همته
ثمره پس مانده کفر و کینها است که از درون سینه برا مردگان بدر می ّ
غرد!

همچنین حضرت زین
کرد ،فرمود:

دشتمنی یز یتد را بتا خانتدان پیتامبر

بتا ایتن روش اثبتات

َ َ
ََ
َ َ َ ََ
َ َ َ
َ َ
انَّنظهبهََّّ ِإلی َنهاَّش َهنفاََّّ َ َّوَّ ِإ َحنهاََّّ َ َّوَّأضهغاناَّیظ ِههبََّّ
هلَّال َبیه ِ ََّّمهنََّّکه َّ
یفَّبغ ِض َناَّأه َّ
لَّ َیس َتب ِطئََّّ ِ َّ
ف َّ
َ
َ َ
َ
َ
ههَّغی ََّهبَّ
لَّول ِد َِّهَّ َ َّوَّ َسه ِ ََّّذ ِر ی ِ ِ َّ
کَّ ِب ِل َسا ِن ِ َّهَّ َ َّ-وَّه َ َّوَّ َیقولََّّف ِرحاََّّ ِبقت ِ َّ
اللَّ َ َّوَّیف ِص ََّّذ َِّل َ َّ
ولَّ ِ َّ
کَّف َبهََّّ ِب َبس ِ َّ

َ
َ
َ
َ
اخ ِهَّ َّ
مت َح ِوبََّّ َ َّوَّ َّالَّمستع ِظمََّّ َّی ِ ََّّ ِبأش َی ِ
ََ
َ َ َ
َ
ََ
َّ َ َّوَّلقالواَّ َیاَّ َی ِز یدََّّ َّالَّ َتشلَّ َّ
َّْل َ َّهلواَّ َ َّوَّاس َ ََتلواَّف َبحاَّ َّ
َّ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
هدَّال َت َمه َ ََّّ
َّ َینَّکَّ ََتاَّ ِ ِمبل َص َهبت ِ َّهَّق ِ َّ
ولَّ ِ َّ
الل
انَّمق َبلََّّ َرس ِ َّ
اللَّ َ َّوَّ َّک َ َّ
یبَّ َعب ِ َّدَّ ِ َّ
یلَّث َن َایاَّأ ِ َّ
من َح ِنیاََّّ َع َّ
السَ هرَّ َّ ِب َوج ِه ِ َّه؛َّ(طبرسی  1403جَّ )309 :2
پس چگونه به دشمنی ما خانواده شتتاب ننمایتد آن کته ستو متا بته چشتم کینته و
بغ نگرد ،کفر ختود بته رستول ختدا ابتراز داشتته و ستخن بتر ز بتان پرداختته و از ستر
سرور به قتل اوالد رسول و اسارت ّذر ّیهاش بدون هیچ ّ
تحزن و استعظامی به پدران
خود بالیده و میگوید:
از شاد و سرور فریاد میزدند و میگفتند :یزید دستت شل مباد!
و رو بتته دنتتدانهتتا أبتتو عبتتد اهلل _ همتتان مک تان بوستته رستتول ختتدا

_ نمتتوده بتتا

عصا کوتاهش بدانها میزند و شاد و سرور از رخسارش میدرخشد!!

طبق این تحلیل و نقد ،دشتمنی یز یتد بتا خانتدان پیتامبر استالم

کتامال روشتن استت.

پس این سوال در ذهن مخاطبان شکل می گیرد که آیتا از چنتین شخصتی ادعتای مستلمانی
در ادامت تته حضت تترت زین ت ت

پیت تتروزی بت تته ظت تتاهر یز یت تتد را از است تتاس باطت تتل خوانت تتده و

شجاعانه فرمود:

ا یزید ،آیا پندار که چون اقطار زمین و آفاق آسمان را بر متا بستتی و راه چتاره بتر

ما مسدود ساختی تا ما را بترده وار بته هتر ستو کشتانیدند متا نتزد ختدا ختواریم و تتو
گرامی نزد اویی ،و این غلبه تو بر ما از ّفر و آبرو تتو استت نتزد ختدا ،پتس بینتی بتاال

پیرامون قیام امام حسین

َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ
َ َ
ضَّ َ َّوَّ َضه َهیق َ ََّّ َع َلی َنههاَّ َآفهها َ ََّّ َ
السه َهما ِ ََّّ
هارَّاْلر ِ َّ
تَّعلینههاَّأقطه َّ
هیَّأخههذ َّ
َّأَّظ َنن ه َ ََّّ َیههاَّ َی ِز یههدََّّ ِحه خ َّ
َ
ََ
َ
َ
َ
ََ
اللَّ
نَّ ِ َّ
نَّ ِب َناَّ ِم َ َّ
یفَّ ِق َطارََّّ َ َّوَّأن َ ََّّ َعلی َناَّذوَّاق ِ َدارََّّأ َّ
کَّ َسوقاََّّ ِ َّ
یفَّ ِإ َسارََّّن َسا ََّّ ِإلیَّ َ َّ
کَّ ِ َّ
فأص َبح َناَّ َّل َ َّ
َ
ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ
کَّفش َمل َ ََّّ
کَّ َّوَّجل ل ِ ََّّقد َِّر َّ
کَّ ِل ِعظ ِ َّمَّخط َِّر َّ
نَّذ َِّل َّ
کَّ ِمنهََّّ َّکبام ََّّ َّوَّام ِ ناناََّّ َّوَّأ َّ
َه َواناََّّ َ َّوَّ َعلیَّ َ َّ
َ َ َ َ َ
َ َ ََ
هیَّ
کَّ َم َبحهاََّّ ِح َخ َّ
کَّف َبحاََّّ َ َّوَّ َتهنف ََّّ ِمهذ َر َه یَّ َ َّ
کَّ َتض ِربََّّأصدر یَّ َّ
یفَّ َعط َِّف َ َّ
تَّ ِ َّ
کَّ َ َّوَّنظب َ َّ
ِبأن َِّف َّ
َ
َ َ ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
کَّملَّکَّنهاَّ َّوَّخله ََّّ
یَّصفاَّله َ َّ
کَّمت ِسق ََّّ َ َّوَّ ِح خ َّ
ورَّلدیَّ َ َّ
کَّمستو ِسق ََّّ َ َّوَّاْلم ََّ
َرأی َ ََّّالدن َیاَّ َّل َ َّ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
ََ
هلَّ َ َّ-وَّالَّ َیح َس ه َ خ ََّّ
اللَّ َعه َّهزَّ َ َّوَّ َجه َّ
لَّ ِ َّ
کَّسههل َطانَّ َناَّ ََفهههلََّّ َمهههلََّّ َّالَّ َت ِطههشََّّ َجهل...أن ِسههی َ ََّّقههو َّ
له َ َّ
َ
َ
َ َ َ
ََ ََ
یلَّ ََلمََّّ ِل َیزدادواَّإمثاََّّ َ َّوَّ ََلمََّّ َعهذابََّّمه خ
َ
هیَّ؟َّ
َّ
ُن
َّ
ا
ّن
إ
َّ
م
َّ
ه
س
ف
ن
ْل
َّ
ب
َّ
ی
خ
َّ
م
َّ
َل
َّ
َّ
یل
ُن
َّ
ا
ّن
أ
َّ
وا
َ
ف
َّ
ک
َّ
َّ
ین
ذ
ال
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
(طبرسی  1403جَّ )308 :2
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کشتید و تک ّبتر نمتود و بختود بالیتد  ،خ ّترم و شتادان کته دنیتا در چنبتر کمنتد تتتو
بسته و کارها تو آراسته ،ملک و پادشاهی ما تو را صتافی گشتته انتدکی آهستتهتتر!

جاهالنه قدم بر ندار! ...آیا قول خدا تعالی را فراموش کرد  :کافران ندندارند کته

چون ایشان را مهلت دادیم ،خیر برا آنان است ،نه چنان است بلکه ما آنها را
مهلت دهیم تا گناه بیشتر کنند و آنان را عذابی باشد دردنا ک !

ّ
عصبانیت 
.3/8صبوریوپرهیزاز

هنگتتامی کتته استترای واقع ت کتتربال را در کوفتته نتتزد ابتتن ز یتتاد آوردنتتد ،او بتتا غتترور از پیتتروزی بتته
تتتکتتتک استترای خانتتدان امتتام حستتین
حضتترت زینت

بتتا نگتتاهی تحقیرآمیتتز مینگریستتت تتتا این کتته بتته

رستتید .پرستتید ایتتن زن کیستتت کستتی جتتواب او را نتتداد دو مرتبتته ستتؤال

خود را تکرار کرد ،یکی از کنیزان حضرت زین

گفت :این زن زینت  ،دختتر فاطمته استت و

او هم دختر رسول اهلل است ،ابن زیاد رو خود را به طرف زین

کرد و گفت:

حمتتد متتیک تنم ختتدا را ک ته شتتما را رستتوا ک ترد و از بتتین بتترد و حرفهتتا تتتازه شتتما را
تکذی

حضرت زین

کرد.

در کمال متانت و بدون عصبانیت و برآشفتگی فرمود:
احلمههدَّللَّالههذیَّأ کرمنههاَّبنبیهههَّحممههد

سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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َّ،وَّطهرنههاَّمههنَّالههرجسَّتطهیههراَّ،إّنههاَّیف ض ه َّ

الفاس َّ،وَّیکذبَّالفاجرَّ،وَّهوَّغیرنا؛َّ(طبرسی  1417جَّ )471 : 1

ستایش میکنم خداوند را که ما را به وسیله پیغمبرش گرامی داشت و ما را از هر
پلیتتد پتتا ک گردانیتتد مفتض ت و رستتوا و دروغگتتو کستتانی هستتتند کته فاستتق و فتتاجر
باشند و ما از آنان نیستیم.

ابتتن ز یتتاد ک ته در برابتتر منطتتق دلیرانتته و ستتتم ستتتیز زین ت

وامانتتده بتتود ،هماننتتد همتته

استبدادگران حقیر و پلید روزگاران ،به دشنام گویی پرداخت و گفت:
لقد َّشفانَّاللَّمنَّطغاتکَّوَّالعصا َّاملرد َّمنَّأهلَّبی ک؛َّ(طبرسی  1417جَّ )472 :1

یعنی خدا با کشتتن بترادر بلنتد پترواز و گتردنکش تتو و بستتگان و یتاران شورشتگر خانتدانت
درد و زخمها دلم را مرهم نهاد!

دخت فرزانه علی

فرمود:

لقدَّق له َّکههیلَّوَّقطعه َّفرعهیَّوَّاج ثثه َّاصهیلَّ،فهأنَّتشهفی َّ هذاَّفقهدَّاشه فی !َّ
(طبرسی  1417جَّ )472 :1
بزر مرا کشتی ،شاخههایم را قطع کرد  ،و بنیادم را از بن بر آورد  ،اگر شفا تتو

این بود که بدان رسید .

زین ت

کبتتری

بتتا ایتتن جمتتالت کوتتتاه بتته عبیتتداهلل فهماندکتته؛ تتتو بتتا زش تتتتترین شتتیوه

استبداد ات ساالر خانتدانم را ،تنهتا بته ختاطر دعتوت بته حتق و عتدالت و دفتاع از حقتوق و
امنیت و حا کمیت انستانهتا بتر سرنوشتشتان ،ظالمانته و بیرحمانته بته شتهادت رستاند و
شاخهها و بتر و بتار ایتن درختت تنتاور و بتارور را بر یتد و بتا شترارتی حیترت انگیتز ،بته پنتدار
ّ
خودت ریشه ایتن درختت مقتدس را کنتد ! حتال ا گتر شتفا دل تتو در کشتتن حستین متن و
یتتاران و جوانتتان ماستتت ،چنتتین باشتتد ،این تک ک ته بتته پنتتدار شتتیطانی ختتویش شتتفا یافتتتها !
(ابننما حلی.)305 :1380 ،
شجاعت حضرت زین

در صالبت و صراحت بیان ایشتان و در تمتامی پاستخهایی

کتته در آن اوضتتاع بحرانتتی در داراالمتتاره کوفتته بتته عبیتتداهللبن ز یتتاد داده و نیتتز خطبتتهای کتته در
مجلتتس یز یتتد ایتتراد کتترده کتتامال واض ت و روشتتن استتت بتته گونتتهای کتته تمتتامی افتتراد حاضتتر در
مجالس را تحت تأثیر قرار داد و غرور یزید و امویان را در هم شکست مخصوصا در فرازی که
َ
َ َ َ َ
َ
َ
اعَّ ِ خ
کَّ َبع َ َّدَّأنََّّ
ابَّ ِفی َ َّ
احل َط ِ َّ
کَّ َت َوهاََّّ ِال ن ِ َ ِ َّ
یع َ َّ
کَّ َ َّوَّ َّالَّاس ِ عظ ِامیَّ َتق ِر َ َّ
َ َّوَّ َماَّاس ِ صغ ِار یَّقد َّر َّ
َ
َ
اس َهی ََّّ َ َّوَّ
هدَّ ِ َّذ که ِرهََّّ َح َهب ىَّف ِ له َ َّ
ههَّ َعب َهب ىَّ َ َّوَّ َصهد َرهمََّّ ِعن َ َّ
یَّ ِب ِ َّ
ونَّاْلس ِهل ِم خَ َّ
َت ََّبکَّ َ ََّّعی َ َّ
کَّقلهوبََّّق ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
اللَّ َ َّوَّ َلع َن ِ ََّّ َ
هشَّ ِف َهیهاَّالشهی َطانََّّ َ َّوَّ
ولَّقدََّّ َعش َّ
البس ِ َّ
طَّ ِ َّ
اغ َی ََّّ َ َّوَّأج َسامََّّحمش َو ََّّ ِب َسل ِ َّ
نفو ََّّ َ َّط ِ
َ َ
ج؛َّ(طبرسی  1403جَّ )309 :2
کَّ َماَّ َد َر َ َّ
کَّ ِمثلَّ َ َّ
خَّ َ َّوَّ َمنََّّه َنا َ َّ
ف ََ َّ
و اگر مصائ

روزگار با متن ایتن جنایتت کترد (و مترا بته استیر بته اینجتا کشتانید) و

ناچار شدم با تو سخن گویم باز قدر تو را بسیار پست دانم و سرزنشها عظیم کنم

تو را و نکوهش بسیار (و این حشمت و امارتت موج

ترس و وحشت متن نشتود و

پیرامون قیام امام حسین

به یزید فرمود:

منطق حاکم بر احتجاجات حضرت زینب
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خود را نبازم و نترسم و این جزع و بیتابی که در من بینی از هیبت تو نیست) پس از
آن که چشمها مسلمین را (در مصیبت برادر و خاندانم) گریاند و دلهاشان را
بریاند  ،اعوان و یارانت در این راه دلهایی سخت داشتند ،و جانها سترکش
و ابتتدانی مملت ّتو از غض ت ختتدا و لعتتن رستتول ،ک ته شتتیطان در آن النتته ک ترده و تختتم

گذارده بود ،و با تکیه بر این گروه قدم برداشته و اقدام کرد .

پس از برشماری برخی افعتال ناشایستت یز یتد ،علتت اینگونته اعمتال

حضرت زین

را با صراحت و قاطعیت اینگونه بیان کرد:

َ َ
َ َ
اللَّ َ َّ-وَّ َّالَّغههَ َ َّوَّ
هدَّ ِ َّ
ههَّ ِمههنََّّ ِعنه ِ َّ
اللَّ َ َّوَّ َدفعههاََّّ ِ َْلههاَّ َجهها َ ََّّ ِبه ِ َّ
هولَّ ِ َّ
اللَّ َ َّوَّجحههوداََّّ ِل َبسه ِ َّ
هیلَّ ِ َّ
کَّ َعه َّ
عتههواََّّ ِمن ه َّ
َ َ
ک؛َّ(طبرسی  1403ج 308 :2معلسی  1403جَّ )158 :45
بَّ ِمنََّّ ِفع َِّل َ َّ
کَّ َ َّوَّ َّالَّ َع َ َ َّ
ِمنَّ َّ
یعنی اینها همه از گستتاخی تتو بتر ختدا و انکتار بتر رستول ختدا و ّرد بتر قترآن استت ،و
ّ
تعجبی ندارد و از چون تویی این اعمال شگفت نیست...

پاستخی بتود کته بته یز یتد داد

شاهد دیگر در صراحت و قاطعیت کالم حضرت زینت

هنگامی که مرد شامی و سرخروی ،فاطمه دخت گرامی امام حستین
یزید مطالبه کرد حضرت زینت

را بته عنتوان کنیتز از

بته مترد شتامی گفتت :دروغ بتافتی و پستتی کترد  ،بختدا

که این کار نه از تو و نه از او (یزید) ساخته است! یزید بته خشتم آمتده و گفتت :ایتن در حیطته
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395

46

قدرت من است اگر بخواهم همان کنم حضرت زین
ََ

َ

َ

َ

َ َ َ

قاطعانه فرمود:
َ

َ

َ

ینَّ ِبغی َِّهرَّ ِد ِین َنها؛َّ(طبرسوی
جَّ ِمهنََّّ ِمل ِ َنهاَّ َ َّوَّت ِهد َ َّ
کَّ ِإ َّالَّأنََّّ ختهَ َ َّ
کَّله َ َّ
هلَّاللََّّذ ِله َ َّ
اللَّ َماَّ َج َع َّ
لَّ َ َّوَّ ِ َّ
َّک َّ

 1403جَّ )310 :2

هرگز! به خدا سوگند که خداوند این را بترا تتو قترار نتداده ،مگتر این کته بختواهی از
آیین و دین ما خار شده و دین دیگر اختیار کنی!

نتیجهگیری
از تحلیتتل و بررستتی منتتاظرات و احتجا هتتای حضتترت زین ت
حستتین

در جر یتتان قیتتام امتتام

روشتتن گردیتتد کتته آن حضتترت اگرچتته یتتک زن بتتوده و از معصتتومین نبودهانتتد ،امتتا

روش احتجاجت تتات ایش ت تتان در زن ت تتده نگهداش ت تتتن دی ت تتن پیت تتامبراکرم

همت تتان راه ائمت تته

معصومین

و راه حق و حقیقت بتوده استت .شتیرزن واقعت کتربال نگذاشتت کته استالم در

آن حادث شوم به پایان رسد بلکه از همان روز عاشورا به عنوان سرور و بزر تر بازمانتدگان آن
واقعتته در موقعیتهتتای مختلتتف بتتا ایتتراد خطبتتههای روشتتنگرانه و نیتتز پاستتخهایی کتته در
جتتواب خصتتم بیتتان میفرمتتود ،دستتتگاه حکومتتت امتتوی را بتته عتتوامفریبتتی افکتتار عمتتومی،
انحراف از اسالم ناب ،متجاوز به حریم پاک اهلبیت پیامبر

متهم کرده و چهره واقعتی
را به گوش آنان رساند.

امویان را به عموم مردم نمایاند و پیام اصلی قیام امام حسین
آن بتتانوی ّ
مکرمتته در کوفتته وجتتدان افتتراد را بتتر زشتتتی عهدشتتکنی و بیوفتتایی کتته بتتا امتتام
حستین

روا داشتتتند ،متتورد خطتتاب قتترار داده و آنتتان را بتر گنتتاهی کتته مرتکت

شتتده بودنتتد،

سترزنش کترد .در منتاظره بتا عبیتداهللبن ز یتتاد دلیرانته و عالمانته از شتهدای کتربال دفتاع کتترد .در
شتتهر شتتام ،در رو یتتارویی بتتا یز یتتد کتته ختتود را خلیف ت مستتلمین میدانستتت و در عتتین حتتال
مجلتس بتزم و شتادی در غلبتته بتر خانتدان عصتمت و طهتتارت ترتیت
زشت مرتک

میشد و با عوامفریبی ،امام حسین

داده بتود و بستی افعتتال

و یتاران شتهیدش را طتاغی و شورشتی

نمود به گونهای که عزت و آبروی اهلبیت
باید از سیره و روش دخت گرامی علی

حفظ گشته و یزید رسوای عام و خاص شد.
در تبعیت از امام زمانش و دفاع از شهدای مظلتوم

کربال و زنده نگهداشتن اسالم ناب و مبارزه بتا ظلتم و عتوامفریبی بتا انتواع درغهتا و شتایعات،
درس گرفت .زمانی که مردم بر اثر تبلیغات سوء دچار غفلت شده و تشخیص حتق از باطتل
دفاع کرد.

پیرامون قیام امام حسین

سخت می گردد ،جتای ستکوت نیستت بایتد بتا منطتق صتحی احتجتا از حتق و حقیقتت

منطق حاکم بر احتجاجات حضرت زینب

میخواند ،شجاعانه و با صالبت به ایراد خطبه پرداخته و حقیقتت امتر را بتر همگتان روشتن
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منابع
 قرآن کریم ابن نما حلی ،جعفر بن محمد ،)1380(،در سو امیر آزاد (ترجمه مثیر األحزان) ،متترجم:علی کرمی ،چاپ اول ،قم ،نشر حاذق.
 اب تتن نم تتا حل تتی ،جعف تتر ب تتن محمت تد ،)1406(،مثی تتر األح تتزان ،ب تته تص تتحی مدرس تته ام تتاممهدی

 ،چاپ سوم ،قم ،نشر مدرسه امام مهدی

.

 جمالی ،نصرت اهلل1386،ش ،روش گفتمان یا مناظره ،قم ،نشر مهدیه. حر عاملی ،محمدبن حسن ،)1409(،وسائل الشیعه ،به تصحی مؤسسة آل البیتتچاپ اول ،قم ،انتشارات مؤسسة آل البیت

،

.

 حسینی همدانی نجفی ،محمد1363 ،ش ،درخشان پرتتو از اصتولکتافی ،چتاپ اول،قم ،چاپخانه علمیه قم.2 ،

 خندان ،علی اصغر ،منطق کاربردی ،)1379( ،تهران ،انتشارات سمت دیلمتتی ،حستتن بتتن محمتتد1377 ،ش ،إرشتتاد القلتتوب ،ترجمتته رضتتایی ،چتتاپ ستتوم،تهران.1 ،
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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 دهختتدا ،علتتی اکبتتر ،)1377(،لغتنتتامتته ،ز یتتر نظتتر محمتتد معتتین و ستتید جعفتتر شتتهیدی،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 -راغ

اصتفهانی ،حستین بتن محمتد1374 ،ش ،ترجمته و تحقیتق مفتردات الفتاظ قترآن،

مترجم :غالمرضا خسترو  ،محقتق  /مصتح  :غالمرضتا خسترو حستینی ،چتاپ دوم،
تهران ،مرتضوی. 4 ،
 ستتیدبن طتتاووس ،علتتی بتتن موستتی ،)1378(،ستتوگنامه کتتربال(ترجمتته لهتتوف) ،متتترجم:محمد طاهر دزفولی ،چاپ اول ،قم ،انتشارات مؤمنین.
 -شریف قرشی ،شیخ باقر1380،ش ،زندگانی حضرت امتام حستین

 ،چتاپ اول ،بنیتاد

معارف اسالمی1 ،
 -طبرستی ،احمتدبن علتی ،)1403(،االحتجتتا علتی اهتل اللجتا  ،بتته تصتحی محمتد بتتاقر

خرسان ،چاپ اول ،مشهد ،نشر مرتضی.
 طبرسی ،فضل بن حسن،)1417(،إعالم التور بتأعالم الهتد (ط -الحدیثتة) ،بته تصتحیخمؤسسه آل البیت ،چاپ اول ،قم ،نشر آل البیت.
 کلینی ،محمدبن یعقوب ،)1407(،الکافی(ط -اإلسالمیة) ،به تصحی علی اکبر غفتاریو محمد آخوندی ،چاپ چهارم ،تهران ،دارالکت

االسالمیه.

 محمتتدی ری شتتهری ،محمتتد1383 ،ش ،منتتاظره و گفتگتتو در استتالم ،قتتم ،دارالحتتدیث،سازمان چاپ و نشر.

 مجلستتی ،محمتتد بتتاقر بتتن محمتتد تقتتی ،)1403(،بحتتار األنتتوار(ط -بیتتروت) ،بتته تحقیتتق وتصحی جمعی از محققان ،چاپ دوم ،بیروت ،انتشارات دار إحیاء التراث العربی.
 -مظفر ،محمد رضا ،المنطق (1388ه) ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین

منطق حاکم بر احتجاجات حضرت زینب
پیرامون قیام امام حسین
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