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مقدمه
احتجا و مناظره و تبادل فکر و نظر بته عنتوان یکتی از شتیوههای تبلیغتی ،در صتورتی کته
اصول ،شرایط و ضوابط خاص آن رعایت شود میتواند در راستای دعوت و تبلیغ به عنوان
کتتتاری مقتتتدس و هدفتتتدار ،موفقیتهتتتایی را حاصتتتل نمایتتتد (حست تینی همتتتدانی نجفتتتی،
1363ش :ص246؛ مجلسی ،محمدتقی بن مقصودعلی 1414 ،ق :ص .)168از آنجا کته
اهلبیتت

بته عنتوان منبتتع و سرچشتمه اصتیل علتوم الهتتی ،محستوب می گردنتد ،بررستتی

روشهای مناظره و احتجاجات ایشان در به دست آوردن معرفت صحی از دیتن و دفتاع از
آن امری ضروری است.

قتترآن کتتریم در بتتاره شتتیوه تبلیتتغ و هتتدایت متتردم بتته آیتتین استتالم ستته راه و شتتیوه را مطتتر
ساخته ،میفرماید:

َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُْ ُ
اْل ْوع َظ ب ُُ ْ َ َ
اْل ْ َ
نُ
باد ُُ ْ ُُ ِب باَّیُُ ِه ب َ ُُأ ْح َس ب ُ ُُ ِإ ُ
ْک ب ِ ُُ َ ُوُ َ ِ ِ
أد ُعُ ِإىلُُ َسببل ِ ُُ َر ِب ب َ ُُ ِب ِ
اْل َس بن ِ ُُ َ ُوُجب ِ
َ
َ
َ
َر َب َ ُُ ُه َ ُوُأ ْع َل ُ ُُ َِب ْ ُُ َض ُُ َع ْ ُُ َسل ِل ِ ُهُ َ ُوُ ُه َ ُوُأ ْع َل ُ ُُب ْ ُ
اْل ْه َتدی َ ُ (ُ.نح ُ )125/
ِ
ِ

ختدای متعتتال دعتوت بتته دیتن حتتق را در چهتارچوب حکمتتت و موعظتۀ حستتنه قتترار داده
ولی جدال احسن را صرفا برای دفع شبهات جدال گران و اقناع یا ارضای آنان مقرر ستاخته
است(.دیلمی1377 ،ش :ص)31
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با جترأت میتتوان گفتت کته در هتیچ آیینتی بته انتدازه استالم ،آزادی اندیشته و ابتراز عقیتده
وجتود نداشتتته ،تتتا در پرتتتو آن ،مخالفتتان بتواننتتد حتتتی پتتیش رهبتتران آن آیتتین ،اظهتتار عقیتتده
کننتد و بتته بحتتث و گفتگتتو بنشتتینند و در قبتتول یتتا ّرد آنچتته میشتتنوند ،آزاد باشتتند .در تتتاریخ
 ،متتوارد فراوانتتی یافتتت میشتتود کتته

و همچنتتین ائمتته معصتتومین
زنتتدگی پیتتامبر ختتدا
ّ
تشیع با آنها به مناظره و بحث و گفتگو نشستتهاند و انتقادهتایی
مخالفان اسالم یا مذه
را که به اصول اسالم و یا فروع آن داشتهاند ،با کمال آزادی و صتراحت بیتان کردهانتد و بتدون
این که متورد کوچتکتترین اهتانتی واقتع شتوند ،ایرادهتای آنهتا متورد نقتد و بررستی قترار گرفتته
است( .محمدی ری شهری1383 ،ش:ص )11

آنچه در این نوشتار بدان میپرداز یم ،بررسی نمونههایی از احتجاجات امام حسین

پیرام تتون آم تتوزه امام تتت متتتیباش تتد .از جمل تته احتجاجتتتات ام تتام حس تتین
احتجاجات ایشان با معاویة بن ابوسفیان و خطبه امام حسین

 ،مکاتبتتتات و

در منی در جمتع متردم از

جمله(صتتحابه و تتتابعین) ،میباشتتد .موضتتوعات متتورد بحتتث حضتترت در احتجاجتتات ،بتتر
محور آموزه اصیل امامت است ،که با وجود اشخاصی ،چون بنی ّ
امیته و بعضتی از معانتدین
و تبلیغات سوء آنها ،میرفت که به فراموشی سپرده شود ،ایشتان از راه احتجتا و منتاظره،

به مقابله با مخالفان پرداخته و به روشنگری و تبیتین آمتوزه رفیتع امامتت پرداختنتد .لتذا بنتا
به اهمیت احتجا و منتاظره در تبیتین اندیشتهها و دفتاع از آنهتا از یتک ستو و از ستوی دیگتر

مهتتم بتتودن آمتتوزه امامتتت در منظومتته فکتتری شتتیعه ،ایتتن مقالتته در صتتدد استتت تتتا بتتا نگتتاهی
روششناستتانه بتته احتجاجتتات و منتتاظراتی کتته از ستتوی امتتام حستتین

در موضتتوع امامتتت

مطر شده ،بپردازد تا بتواند به منطق حتاکم بتر ایتن احتجاجتات دستت یابتد و راهتی باشتد
فراسوی طالبان حقیقت و مدافعان حریم امامت و والیت.

 .1تعریف اصطالحات
ّ
حجت ،در لغت به معنای برهان است( .قرشی 1371 ،ش:ص)107
َ
ُ ْ َ َ ُْ َ ُ ْ َ ُ ََ
شاءُ َ َُدا ُ ُک ْ ُُأ ْ َ
ی ُ(انعامُ )149/
ْج ِعُ َ ُ
لالغ ُُفل ْ ُوُ َ ُ
ق ُُف ِلل ِهُُاْلج ُُاَّ ِ

راغت گو یتدّ :
حجتتت دلیلتی استتت کته مقصتتود را روشتن متیکنتتد« .بگتو دلیتل کامتل بتترا
ّ
محاجتته بتته معنتتی ّ
حجتتت
خداستتت ا گتتر میخواستتت همتته را هتتدایت متتیک ترد» .علتتی هتتذا
اصفهانی 1412 ،ق :ص)219

(قرشی ،پیشین ،ص108؛ راغ
َّ
« ُح ّجت ،داللتی است روشن بر اساس راه مستقیم با قصد و هدف مستقیم و چیتزی کته
ب ت ت تتر صت ت ت ّتحت و درس ت ت تتتی یکت ت ت تی از دو نقت ت ت تیض اقتض ت ت تتاء و حکتت ت تم مت ت تتیکنت ت تتد»( .راغت ت ت ت
اصفهانی1374،ش :ص)450
حجت یعنی برهان ،و گفته شده ّ
ابن منظور مینو یسدّ « :
حجتت چیتز استت کته خصتم
با آن دفع میشود»( .ر.ک :همان)
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احتجا در اصطال خاص کالمی ،نوعی بحث علمی و استداللی است که امام

بتا

مردم گمراه و نادان نمودهاند یعنی کسانی که در اشتتباه و ضتاللت افتادهانتد یتا در جهالتت و
نادانی ماندهاند یا فکر آنها منحرف است و درست نمیتوانند فکر کنند از وظایف امام
است که با این طبقات مناظره و احتجا نموده آنها را از شبهات و انحراف فکری نجتات
بخشند.که البته طبق سفارش قرآن کریم جز از راه جدال احسن صورت نمیپذیرد:

َ
َ
َ ُ ُ َ َ ْ
ابُ ُِإل ُ ِباَّیُ ِ ُه َ ُُأ ْح َس ُ ُ ؛ُ(عنکب ُ)46/
ک َت ِ ُ
َ ُوُ ُلُ جَت ِادَّواُأ ْه ُُا َُّ ِ ُ
ّ
محاجه مکنید مگر با شیوهای نیکوتر.
و با اهل کتاب (یهود و نصاری) مجادله و

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 سخن و خطابه است و نیتز بیتان آنچته را کته بته
بصتیرت درک میشتتود»( .راغت

اصتتفهانی1374 ،ش :ص . )365آنچتته از دیتتدگاه استتالم

بعد از برهانآوری در احتجا و مناظرات ،اهمیت دارد ،در حقیقت «اتمام حجت» است
و انجتتام وظیفتته در ایتتن راه ،نتته این کتته حتمتتا ختتواهیم توانستتت طتترف گفتگتتو را همفکتتر ختتود
ستتازیم .گرچتته تتتالش متتا بتتراین نکتتته استتت ولتی ا گتتر نتوانستتتیم تتتا ایتتن حتتد پیشتترفت کنتتیم،
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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حداقل اتمام حجت کرده باشیم .وقتی انسان به دنبال چنتین هتدفی باشتد ،بته هتیچ وجته
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 ،دلیل و برهان را ارائه میدهیم :یکتی بترای این کته وظیفتۀ
خود را انجتام داده باشتیم و دیگتر این کته فتردای قیامتت ،طترف مقابتل متا نتوانتد بگو یتد«:ا گتر
چنین برهان و استداللی را شنیده بودم ،ایمان میآوردم»( .جمالی1386 :ش ،ص10ت )9
.1-2امامت

امتام از نظتتر لغتشناستان عترب عبتتارت از هرکستتی یتا هتتر چیتتزی استت کتته در کارهتتا بتته او
اقتدا شود .ابن فارس میگوید:
اإلمامُ،ک ُُم ُاقتدیُبهُوقدمُیفُاألمور(ُ.اب فارس :1405،ص ُ)48

ابن منظور هم در لسان العرب واژه امام را این گونه تعریف میکند:
أمُُاَّقوم ُوُأمُُهب ُ،تقدمه ؛ُوُه ُاإلمام ُوُاإلمامُک ُُم ُائتُُبهُقومُکانواُعیلُاَّصراطُ
املستقمیُأوُکانواُضاَّیُ؛ُ(اب منظ ر ،1414 ،ماده امام ،ج :12صُ)24

قوم را امامت کرد و بر قوم امامت کرد؛ یعنی بر آنها پیش افتاد ،و امامت به همین
معنتا استتت ،و امتتام کستی استتت کتته گروهتی بتته او اقتتتدا کننتد؛ اعتتم از این کتته در راه
هدایت باشند یا گمراهی.

ترجمه فارسی «امام» ،پیشوا ،پیش رو و رهبر است (بندر ریگی :1371،ص)10
قتترآن نی تز ایتن واژه را در هتتر دو متتورد اطتتالق کترده استتت .آنچتته در ایتن بحتتث متتورد نظتتر متتا
است پیشوا حق است .از نظر شیعه منص

رستالت ،منصتبی

امامتت همچتون منصت

الهی است و امام و پیشوا جامعه اسالمی باید از سو خدا تعیین و به وستیله پیتامبر
معرفی شود .امام بایستی رهبر سیاسی ،فکر  ،مفسر قرآن ،آ گاه از همه رموز و دقایق دینتی،
ْ
معصتتوم از خطتتا و منت ّتزه از هتتر عی ت و نقیصتته َّخلقتتی و ُخلقتتی و دههتتا و یژگتتی دیگتتر باشتتد.
(رفیعی ،بیتا :ص)38
اإلمام ُرئاس ُعام ُیفُاَّدی ُوُاَّبدن اَُّشبص
(عالم حلی1365 ،ش :ص ُ )66

ُمب ُاألشبصا

ُن ابب ُعب ُاَّنبی

؛ُ

امامتت ،رهبتری عمتومی در دیتن و دنیتا بترای شخصتی ختاص بته عنتوان نیابتت از

پیامبر است.

است که در احتجاجات ایشان با مخالفان آموزه امامت به کار رفته به نتوعی کته بته اقنتاع یتا

در دفاع از آموزه امامت
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عالمه حلی در تعریف امام میگوید:

اسکات خصم منجر شده است که در ادامه بدانها اشاره خواهیم نمود.

11

منظور از منطق حاکم بتر احتجاجتات امتام حستین

فنتون ،استلوب ،روش و محتتوایی

.2-1صراحتوقاطعیتدرکالم

امام

مواضع اصولی با قاطعیت اعالم می کردند و این اعالم قاطعانه ،مخاطبتان را بته

اقناع کامل نزدیک مینمود و هرگونه تردید را در اذهان آنان از بین میبرد .امام حستین

بتا

قتدرت و قاطعیتتت ،روشتن و بتتیپترده و بتتا صتراحت تمتتام منظتور ختتویش را بیتان مینمودنتتد.
مثال زمانی که مروان به معاو یه نامه مینو یسد مبنی بر این که رجال عراق و بزرگان حجتاز نتزد
حستتین بتتن علتتی
حسین

رفتتت و آمتتد می کننتتد و از قیتتام حستتین

نمیتتتوان در امتتان بتتود .امتتام

در جواب نامها که معاو یه برایش فرستاد فرمودند:
مطالبی از من به تو رسیده ،که من از آنهتا بتینیتازم ،و پنداشتتها کته متن رغبتتی
در آنها دارم در حالی که من به غیتر آنهتا بتر تتو ستزاوارترم ،و ّامتا آنچته از متن بته تتو

رسیده همۀ آنها را افراد بینوا و سخن چین بافتهاند ،گروهی که جماعات را بته

هم میزنند ،دروغ گفتتهانتد ،متن قصتد جنت

پیمتان صتل امتام حستن

و مخالفتت بتا تتو را ندارم(بته جهتت

 ،هتر چنتد کته در تترک ایتن عمتل از ختدا در هراستتم ،و

گمان ندارم خدا از این کارم راضتی باشتد ،و عتذر مترا در بتار تتو و یتاران ظالمتت کته
مایت ته جم تتع حتتتزب ظالم تتان بتتتا اولیت تا شت تیطان ش تتدهانتتتد را بپ تتذیرد( .طبرستتتی،

اإلحتجاج :1403،ص)297

شتتجاعت ،قاطعیتتت،بر حتتق بتتودن امتتام

بحث ،به این دلیل بود که امام

و روحیتته آزاد منشتتی و ایجتتاد فضتتای آزاد در

هیچ خوف و هراستی از طترف مقابتل نداشتتند ،و ستخن

خود را سانسور نمی کردند ،و معاویه را ،اولیا شیطان خواندند و فرمودند :تحمل متن ،تنهتا

سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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به دلیل این است که در زمان صل با تو(معاو یه) هستیم و پیمتان را نمیشتکنم ،دستت بته

قیام نمیزنم و امام

در واقع منتظر موقعیت مناس

و مرگ معاویه بودند.

نمونه دیگر از همین قاطعیت امام در جواب نامه معاویه است آنجا که فرمودند:

در نامتتتهات گفتتتته بتتتود مالحظتتته ختتتود و دینتتتت و ّامتتتت ّ
محمتتتد
و از سرکشی و پرا کندگی این ّامت بپرهیز که تو را وارد فتنتها کننتد .و متن فتنتها

را بک ت تن،

را عظتیمتتر از والیتت تتتو بتر اینتان نمتتیدانتم ،و هتیچ نظتتر را بترا ختود و فرزنتتدانم و
ّ
افضل از جهاد با تو نمیدانم ،که اگر آن را انجام دهم فقط قصتدم
ّامت جدم

قتترب بتته خداونتتد استتت ،و ا گتتر آن را تتترک گفتتتهام از خداونتتد بتته جهتتت ای تن گنتتاه
استغفار میکنم و توفیق هدایت در کارم را دارم( .طبرستی ،احتجتاج 1381 ،ش:ص90؛

و ص297ت )298

امام بتا شتجاعت و قاطعیتت بته معاو یته میفرماینتد :متن فتنتها را عظیمتتر از والیتت
ّ
تتتو بتتر اینتتان نمتتیدانتتم ،و ه تیچ نظتتر را بتترا ختتود و فرزنتتدانم و ّامتتت جتتدم افضتتل از جهتتاد
بتا تتو نمتیدانتم ،و از ایتن بابتت هتیچ گونته هتراس و ختوفی از او ندارنتد .و هتر لحظته کتالم امتام
متزلزل نمیشود.
و در ادامه این احتجا آمده است:
ا معاو یه تو در قسمت دیگر از نامهات گفتها  :اگر تو را انکار کنم تتو نیتز همتان
کنی ،و اگر دربارهات کید کنم تو هتم بته حیلته دستت میزنتی .مگتر رأ و نظتر تتو از
وقتی که بدنیا آمدها جز کید صالحان بوده؟ هر چه خواهی در بتاره متن کیتد کتن

که من امیدوارم که هیچ کدام از آنهتا ز یتانی بته متن نرستاند ،و بتر کستی ز یانبتارتر بتر
خودت نخواهد بود ،چرا کته تتو بتا حیلته و کیتد بته دشتمنت ضتربه متیزنتی ولتی در
نهایت موج

رسوایی خود خواهی شد ،مانند رفتار که در قتل و مثله ستاختن

این جماعت مرتک

شد ( ،قتل حجربن عدی و سایر شیعیان علی

 )،پتس

مشرف و آ گاهی ،و آنان را کشتی از ترس این که مبادا پتیش از این کته کتار انجتام
دهنت تتد تت تتو بمی ت تر  ،یتت تا اینت تتان قبت تتل از این کت تته درک کننت تتد بمیرنت تتد( .اإلحتجت تتاج،

پیشی :ص)298

اشاره امام

ّ
به واقعیتت مستلمی کته معاو یته ختود بته آنهتا آ گتاه بتود ،امتا از ستر دشتمنی
را غص

مخالفت می کرد و خالفت به حق اهلبیت

کرده و به چهره حکومت ختود در

فروگذار نکرده بود و این که سرانجام با این فری

و حیلهها خودش رسوا خواهد شد.

.2-2اقرارگرفتنازمخاطبانباسؤاالتحسابشده

در واقع گاهی میتتوان از مخاطت

اقترار گرفتت و بتا استتداللی مناست

او را در مقابتل اقترار

ختتویش قتترار داد .یعنتتی بتتا استتتناد بتته اقتترار مخاط ت  ،عقایتتد ختتویش را اثبتتات و یتتا عقایتتد
مخاط ت

را را رد نمتتود .حتتال ا گتتر مخاط ت

در جمعتتی ستتخن بگو یتتد و از کستتانی باشتتد کتته

در دفاع از آموزه امامت

اذهتتان متتردم مشتتروعیت و نتتام استتالم نهتتاده بتتود و از هتتیچ جنایتتت و خیتتانتی علیتته استتالم

منطق حاکم بر احتجاجات امام حسین

از صل و عهد و میثاقی که امانشان دادی ،همه را از لت تیتغ گذرانتد در حتالی
ّ
که ،تنها جرمشان ذکر مناق ما أهل بیت و بزرگداشت ّ
حق ما بود ،حقی که بدان
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ممکن است ماهرانه عقاید خود را توجیه کرده و آن را حق جلتوه دهتد ،بهتتر استت ایتن اقترار
در جمع از او گرفته شود( .رنجبر حسینی ،محمد :1394 ،ص )54
یکی از خطبههای مهم و مهیج و تاریخی حستین بتن علتی خطبته ایشتان در سترزمین
«منی» میباشد .آن حضرت در سال  58هجتری دو ستال پتیش از مترگ معاو یته ،قصتد ح ّتج

خانه خدا نموده و همراه ایشان عبتد اهلل بتن جعفتر و عبتد اهلل بتن ّ
عبتاس نیتز بودنتد .در آنجتا
امتتام حستین متتردان و زنتتان و متتوالی و ش تیعیان بنیهاشتتم را گتترد آورد چتته افتتراد کته حت ّتج
انجام دادهاند و چه انجام ندادهاند و از گروه انصار که طرفدار او و اهلبیتش بودند ،و احد

از اص تتحاب رس تتول خ تتدا

را وانگذاش تتته و فرزندانش تتان و ت تتابعین و اف تتراد از انص تتار کت ته

معتتروف بتته صتتال و عبتتادت بودنتتد را در جمتتاعتی بتیش از هتتزار متترد در ستترزمین «منتتی» گتترد
آورد( .ص تتفائی ح تتائری  :138 1ص26؛ (االحتجا ،پیش تتین :ص )296حض تترت در جم تتع
ایشان اقرارهایی از ایشان گرفت و آنها را به الزامات اقرارهایشان متذکر شد که بتا ایتن شتیوه
امام حسین

به خوبی حقانیت خودشان و جایگاه آموزه امامت را اثبات نمودند .ایشان

فرمتتود :از شتتما ستتؤاالتی دارم و میختتواهم کتته بتته آنهتتا پاستتخ دهیتتد و ا گتتر درستتت می گتتویم
تصدیق وگرنه تکذی نمایید.
َّ
َّ
َّ َّ
ُ
تیک ُم ّ
قتال فتی آختر خطبته َّخ َّط َّبهتاّ :إنتی ترک ُ
الث ْقل ْتین کت َّ
تاب
تت ف
أتعلمون ّأن رسول اهلل
ُّ
ّ
َّ
َّّ ُ
الل ّ
هم نعم؛ آیا میدانید که رسول ختدا
فتمسکوا بهما لن َّتضلوا ؟ قالوا:
اهلل و أهل بیتی،
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

در آخرین خطبهاش (بته مستلمانان) فرمتود«:متن در میتان شتما دو امانتت گرانبهتا می گتذارم،
کتاب خدا و اهلبیتم .به آن دو تمسک کنید که هیچ گاه گمراه نمیشتوید»؟ گفتنتد :اللهتم
نعتتم؛ ختتدایا تتتو را گتتواه می گیتتریم کتته درستتت استتت( .شتتریفی و دیگتتران :پیشتتین ،ص 303ت ت
309؛ انصار  ،اسماعیل ،پیشین ،ص426؛ نجمی ،1375:ص)66
«سلیم بن قیس» می گوید:
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حسین بن علی

غیر از اینها فضایل زیادی را که دربار علتی و اهلبیتت او در

قرآن نازل گردیده و یا از زبان رسول خدا

شنیده شتده بتود ،برشتمرد و از حضتار

مجلس (آنان که از صحابۀ رسول خدا بودند) می گفتند :آری بته ختدا ستوگند ایتن
را شنیدهایم و تابعین (آنان که شخص رسول خدا

را ندیده بودند) می گفتند:

متا هتتم ایتتن فضتیلت را از فتتالن صتتحابه متتورد وثتوق و اعتمتتاد شتتنیدهایم( .شتتریفی و
دیگران ،پیشی  :ص 303ت 309؛ نجمی ،پیشی  ،ص)63

در واقت تتع حضت تترت بت تتا ست تتؤاالت حست تتاب شت تتده ،بت تته تصت تتدیق بیانت تتات خت تتو یش از آنت تتان
اقرار گرفتند.
البتتته بیتتان ایتتن نکتتته ضتتروری استتت کتته طتترف منتتاظره حتمتتا نبایتتد خصتتم باشتتد؛ بلکتته
ممکن است افرادی باشند که در حکم دشمن نباشند اما نیاز باشد که بتا آنهتا وارد منتاظره
شد تا شبهه یا جهل وارد در مسئله خاص برای آنها رفع شده و حقیقت نمایان گردد.
.2-3استفادهازفرصتمناسب

استتتفاده از فرصتتت مناس ت

بتته ایتتن معناستتت کتته طتترفین منتتاظره بتواننتتد ،گفتتتار طتترف

مقابل را باهوشیاری تمام در زمان مناس  ،بر علیه او استفاده نمایند.
از صال بن کیسان نقل است که گفت« :وقتی دستت معاو یته بته ختون حجتر بتن عتد و
یارانش آلوده شد در همان سال قصتد ح ّتج خانته ختدا را نمتود و در آنجتا بتا امتام حستین

شدند.ا معاو یه ،اگر ما پیروان تو را میکشتیم نته کفنشتان کترده و نته بتر آنتان نمتاز
خوانده و نه دفنشان میکردیم.

امتتام از ایتتن فرصتتت استتتفاده کتتردن و بتته معاو یتته فهمانتتدن کتته چتتون ختتودت مستتلمان
نیستی ،و پیروانت نیز مستلمان (مستلمان واقعتی) نیستتند ،بتر آنهتا نمتاز نمیخوانتدیم ،و از

در دفاع از آموزه امامت

رستیده؟ فرمتتود :بتتا آنتتان چتته کترد ؟ گفتتت :تمتتام آنهتتا را کشتتته و کفتتن نمتتوده و بتتر
ّ
تبسمی نموده و فرمتود :آن گتروه بتر تتو چیتره
همهشان نماز خواندم .امام حسین

منطق حاکم بر احتجاجات امام حسین

روبرو شده و به او گفت:

ْ
َ َ ْ َ َُ َ َ َ
ْ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ َ ُ
امُ
جُذ ُِل َ ُُاَّ َع َ ُ
او َُی ُُ ُح ْج َُرُ ْب َ ُُ َع ِ ُدیُُ ُوُأصح ُاب ُهُح ُ
َع ْ ُُ َص ِال ِحُب ِ ُُ ُک ُیسانُُقالُْ:لاُقت ُُمع ُِ
َ
ََ َ َ
ََ
ْ ََ
قُ ْ ُ
اَّللُ َه ُُ َبل ُغ َ ُُ َماُ َص َن ْع َناُ ِب ُح ْجبرُُ َ ُوُأ ْص َبح ِاب ِ ُهُ َ ُوُ
الُ َُیاُأ َباُ َع ْب ِ ُدُ ِ ُ
یل ُفق ُ
یُ ْب َ ُُ َع ِ ُ
سْ َُ
اْل َ ُ
فل ِ َ ُ
َ
َ
َ َ
ََ َ
َْ
باه ْ ُُ َ ُوُ َُک َف َن ُ
بالُ َق َت ْل َن ُ
باه ْ ُُ َ ُوُ َص ُبل ُْی َناُ
ال ُ َ ُوُ َماُ َص َبن ْع َ ُُ ِ ِهبب ْ ؟ُق ُ
ش َع ِ ُُأ ُِبی َ ُ؟فق ُ
اع ِ ُهُ َ ُوُ ِ ُ
أُ
ش َُی ِ
َُ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ َ َُ َ ُ َ ََ َ َ ْ
ََ ْ َ َ
بح َ ُُ ْ ُ
کننبباَُّب ْ ُبوُق َتل َنبباُ
او ی ب ُُ َُّ ِ ُ
بالُخصبب ُ ُُاَّقببو ُمُیبباُمع ُِ
ثُقب ُ
ی ُ ُ
اْل َسبب ْ ُ ُ
ی ْ ُ ُفض ب ِ ُ
عل ب ِ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ی ْ ُُ َ ُوُ ُلُق َب ْرن ُاه ؛ُ(االحتجاج ،پیشی :ص  296ت ُ)297
ش َع َُت َ ُ ُ َماُ ُکفن ُاه ْ ُُ َ ُوُ ُلُ َص ُل ُْی َناُ َع ُل ْ ِ ُ
ُِ
ای أباعبداهلل خبر کار که با حجر بن عتد و یتارانش و شتیعیان پتدرت کتردم بتتو
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فرصت استفاده مناس

نموده و انحراف معاویه را به او گوشزد نمودند.

.2-4پرسشگریمداوم

یکی از شیوههای مهم و اساسی در مناظره است که طرف را وادار به پاستخ و دلیتل آوردن
نموده و در این بین میتوان به نتیجته مطلتوب رستید .امتام

بته افترادی کته در منتی حاضتر

بودند فرمودند:
شما از جنایاتی که معاویه این جبار و طاغوت زمان ،بر ما و شتیعیان متا روا داشتته
آ گاهید و شاهد ستمگریهای او هستید .اینک قصد آن دارم درباره پدرم از شتما
پرسش نمایم( .شریفی،پیشی  :ص303ت 309؛ نجمی ،پیشی :ص)53

در واقتتع امتتام بتتا طتتر پرستتش از مخاطبتتان ختتویش ،در پتتی ایتتن مطل ت
مخاط

هستتتند کتته بتته

بفهمانند اگر درست بود تصدیقم کنید و اگر نادرست بود از من نپذیرید.

ُ
بهُوُقبالُ:
ُنصلهُیومُغدیرُخ ُُفنبادیَُّبهُباَّولی ِ ُ
انشدک ُاَّللُأتعلمونُأنُُرسولُاَّلل
ُ
ُقالُ
اهدُاَّغائب؟ُقاَّواُ:اَّله ُُنع ُ...انشدک ُاَّللُأتعلمونُأنُُرسولُاَّلل
َّ للغُاَّش ُ ُ
ُ ُ
ىلُک ِ ُُ ُمؤم ُُبعدی؟ُقاَّواُ:
هارونُ ِم ْ ُُ ُمویسُ،وأن ُو ُ
َُ
َّهُ
َّهُیفُغزوهُتلوکُ:أن ُمنُُمبنز ِ ُ
اَّله ُُنع ُ...أتعلمونُأنُُرسولُاَّللُبعثهُ َ
بلراءهُُوُقالُ:لُیللبغُعبنُُإلُُأنباُأوُرجب ُُمبن؟ُ
قاَّواُ:اَّله ُُنع ؛ُ(شریفی ،پیشی  :ص303ت 309؛ نجمی ،پیشی  ،صُ)58
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ش تتما را ب تته خ تتدا آی تتا م تتیدانی تتد ک تته رس تتول خ تتدا
مقتتام والیتتت نصت

عل تتی را در «غ تتدیر خ تتم» بت ته

کتترد ستتپس دستتتور داد کتته ایتتن جر یتتان را حاضتتران بتته غایبتتان

برستتانند؟ گفتنتتد :اللهتتم نعتتم ،ختتدایا تتتو را گتتواه می گیتتریم کتته درستتت است،شتتما
را به خدا آیا میدانید که رسول ختدا

هنگتام حرکتت بته ستوی «جنت

تبتوک»

به علی فرمود :یا علی تو نسبت به من همانند «هارون» هستی نسبت به «موسی»

و همچنتتین فرمتتود :تتتو پتتس از متتن ولتتی و سرپرستتت همتته مؤمنتتانی؟ گفتنتتد :اللهتتم

نعتتم ،ختتدایا تتتو را گتتواه می گیتتریم کتته درستتت استتت آیتتا میدانیتتد کتته رستتول ختتدا
سور برائت را به وسیلۀ علی به مکه فرستتاد و فرمتود نبایتد پیتام مترا ابتالغ کنتد جتز

خود من یا کسی که از من است؟ گفتند :اللهم نعم ،خدایا تتو را گتواه می گیتریم کته
درست است.

.2-5استنادبهمقبوالتطرفمقابل

از روشهتای دیگتتر در گفتگتو و منتتاظره توجته بتته ایتتن نکتته استتت کته بایتتد بته کتتالم و منتتابع
قابل قبول طرف مناظره استتناد شتود .ا گتر در منتاظره یتک طترف چیتزی بگو یتد و طترف دیگتر
چیز دیگر و هیچ کدام منبع طرف مقابل را قبول نداشته باشد گفتگو به سرانجام نمیرستد.
در واقع باید در مناظره با هر گروهی مثال مسمانان عتالوه بتر بتراهین عقلتی از دالیلتی استتفاده
ش تتود ک تته م تتورد قب تتول و پ تتذیرش ط تترف مقاب تتل اس تتت .مانن تتد (ک تتالم خ تتدا و س تتنت و س تتیره
پیامبر

که مقبول همه مسلمانان میباشد.
بتتا استتتناد بتته متتاجرای غتتدیرخم ،حتتدیث منزلتتت ،اعتتالم ستتوره

در خطبتته منتتی امتتام
برائت توسط حضرت علی

که در نزد حاضرین در منی مورد قبول بود به اثبات حقانیت

خودشان و دفاع از آموزه امامت پرداختند( .االحتجا  ،پیشین :ص)296
.2-6روشنگریومعرفیخویشتن

در احتجتتا و منتتاظره بایتتد طتترفین احتجتتا خویشتتتن را بتته مخاطبتتان واض ت و روشتتن
در حضور معاویه و اصحاب او ایراد فرمودند ،فردی در وسط خطبته پرستید :ایتن کیستت کته
دارد خطبه میخواند؟ امام حسین

از این فرصت استفاده نمودند و به معرفتی خویشتتن

و روشنگری پرداختند:

او یتیم ،متا یکتی از دو چیتز گرانبهتایی (اشتاره بته حتدیث ثقلتین) هستتیم کته رستول

ختتدا

آن را پتتس از قتترآن بتته ودیعتتت نهتتاد ،کتتتابی ک ته در آن تفص تیل هتتر چی تز

است ،و در پیش رو و پشت سر هیچ باطلی بدان راه ندارد ،قرآنتی کته تفستیرش بته

در دفاع از آموزه امامت

َ َ
َ
ََ َ
ً ُ ُ
ْ
َْ
بالُ ْ ُ
ونُ َ ُوُ
بال ُب َ ُ
بُ ِ ُ
ی ُ َْنب ُ ُُ ِح ْبْ ُ ُ
اْل َسب ْ ُ ُ
بَیُ َُیح ُط ُب؟فق ُ
بولُ َمب ْ ُُ َهبَاُاَّ ِ ُ
َ َِس َ ُعُ َر ُجب ُُ َُیق ُ
اَّللُاَّغ ِ
َ
ُ
َ ُ َ َ َ َُ َََْ ََ
ََُْْ َ َ ُ
ُ
بولُ
یُاَّل َُ ُْی ِ ُُ َج َعل َناُ َر ُس ُ
َّثق ُل ِ ُ
ونُ ُوُأح ُدُا ُ
َّط ُِیب ُ
ونُ َ ُوُأ ْه ُُ َُب ُْی ِت ِ ُهُا ُ
ُاأل قر ب ُ
ولُ ِ ُ
اَّلل
ِع ْت َر ُةُ َر ُس ِ ُ
َ َ َ ََ َ َ
َْ ُ ُ َ ْ َْ ْ ُ
َ
لاطب ُُ ِمب ْ ُُ
ص ُُ ُک ِ ُُ ُ
اىلُاَّ ِ َُیُ ُِف ِ ُهُتف ِ ُ
کُ ُوُتع ُ
ار ُ
اَّللُت َب َُ
ابُ ِ ُ
انُ ُِک َت ِ ُ
ُث ِ َ ُ
ُِ
اَّلل
شءُُلُ ُیأ ُِت ِ ُهُاَّ ِ
ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َْ
َْ
َ ُْ َُ َْ ُ ُ َ ْ ََ ُ َ َ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
بعُحقا ِئقبه؛ُ
بهُبب ُُنت ِل ُ
یفُتف ِسب ِرهُُ ُلُ ُیب ِطئنباُتأ ُِو یل ُ
لُع ُل ُینباُ ِ ُ
یُ ُی ُد ُی ِ ُهُ ُوُلُ ِم ُُخل ِف ِهُُ ُوُاْلعبو ُ
َُب ْ ِ ُ
(االحتجاج ،پیشی  ،ص ُ)298
ما حزب و گروه غال خدا و ّ
مقر بین عترت رسول خدا ،و اهلبیتت ط ّیت و طتاهر

منطق حاکم بر احتجاجات امام حسین

بشناسانند تا مخاطبان بدانند با چه کسی طرف هستند .در خطبتهای کته امتام حستین
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عه تتده م تتا گذاش تتته ش تتد و ت تتأو یلش م تتا را درمان تتده نکن تتد بلکت ته ب تتدنبال حق تتایق
آن هستیم.

.2-7استنادبهآیاتقرآن

امام حسین

در احتجاجات خود بتا متردم آن روز بته آیتات قترآن بترای اثبتات حقانیتت

خویش و دفاع از آموزه امامت ،استناد جستند؛ زیرا آیات قترآن نتزد همگتان متورد قبتول بتود و
با این استنادها ی حضرت حقیقت بر همگان آشکار میشد و راه عذر و بهانته را متیبستت
و حجت را آنها تمام میکرد .مثال امام حسین

در خطبهای که در حضور معاویه و یاران

او ایراد فرمودند به آیاتی از قرآن کریم برای اثبات جایگتاه امامتت و ضترورت اطاعتت متردم از
امام استناد نمودند:

ْ َ ً َ َ
ََ ُ َ َ َ َ َ ََ َُْ َ َ ْ َ َ
اَّللُُ
ببالُ ُ ُ
اَّللُ َ ُوُ َر ُس بوَّ ِ ُهُ َمق ُر ون ب ُُق ُ
نُ ُکان ب ْ ُُ ِب َط َاع ب ِ ُُ ِ ُ
نُطاعتنبباُمفر وضبب ُُأ ُ
ُ...فأ ِ ُط عونبباُفب ِبن ُ
َ ُ
َ
َ َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
وهُُ
شءُُفب ُبرد ُ ُ
یفُ ْ ُ
تُ ِ ُ
نُتنبباعع ُْ
ک ْ ُُفب ِبن ْ ُ
بولُ َ ُوُأو ىلُُاأل ْمب ُِبرُ ِمب ُبن ُ
اَّللُ َ ُوُأ ِ ُط ُع بواُا ََّر ُسب ُ
َعب ُبُْ َ ُوُ َج ب ُُأ ِ ُط ُعببواُ َ ُ
ُ
ْ ََ ُ َ
َ
َ َ َ َ َ ْ َُ ُ َ
َ
ىلُ ِ ُ َ َ
بولُ َ ُوُإىلُُأو ىلُُ ْاأل ْمب ُببرُ ِم ب ُ
بَی َ ُُ
بهُاَّ ب ِ ُ
بم ْ َُُّع ِل َ ب ُ
ىلُا ََّر ُس ب ِ ُ
وهُ ِإ ُ
ببوُرد ُ
بولُُ ُوُق ببالُُ ُوَُّب ُ
ِإ ُ
اَّللُ ُوُاَّر ُس ب ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َُْ ُ َ ََ ْ ُُ َ ْ َ َ َ ً
َ ْ َْ ُ َُ ُْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
طانُ ِإ ُلُق ِلب ب ُ؛ُ
ببتُاَّشب ب ُی ُ
بهُل تبعب ُ
ک ُُ ُوُرْحتبب ُ
اَّللُعلب ب ُی ُ
ببوُلُ ُفضب ب ُُ ِ ُ
ُیس ببتن ِلطون ُهُ ِم ببم ُُ ُوَُّب ُ
(االحتجاج :پیشی  ،ص ُ )299
پس ما را اطاعت کنید کته طاعتت متا واجت
رسول

است» خداوند میفرماید« :خدا را فرمان بر ید و پیامبر و صاحبان امر

سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

را ،که از شمایند ،فرمان بر ید ،پس اگر درباره چیز ستیزه و کشمکش کردیتد آن را

به خدا و پیتامبر

بازگردانیتد»( .نستاء« )59/و حتال آن کته ا گتر آن را بته پیتامبر و

صتاحبان امتتر ختتو یش بتتاز می گرداندنتتد هتتر آینتته کستتانی از آنتتان کته (حقیقتتت) آن را
بیرون میکشند آن را میدانستند ،و اگر فزون بخشی و مهربانی خدا بر شما نبود از

شیطان پیرو میکردید مگر اندکی (نساء.)83/

در جای دیگر امام
18

استت ،چترا کته قتر ین طاعتت ختدا و

به معاویه نوشت:

َ َْْ ََ َ ََ َ َ ً
َ ْ
َ َُ ُ
ً
باد ُُرُ َص ُِبغ َر ُةُ َ ُوُ
نُ ِ ُ
ابُ ُوُاعل ُُأ ُ
او َُی ُُ ِب ِق َصا ُُ َ ُوُ ْاس َت ِع ُدُ ِلل ِح َس ِ ُ
ُیاُمع ُِ
َّللُع ُُْ َ ُوُ َج ُُ ُِکتاب ُباُلُ ُُیغ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ً
َ
َ
کُ ِبا َِّظنب ِ ُُ َ ُوُق ْتلب َ ُُأ ْوَُّ َیب َاء ُ ُهُ
بَ َ ُ
باىلُ ِب َنبا ُُأخ ُ
کُ َ ُوُت َع ُ
ار َ ُ
اَّللُت َب َُ
سُ ُ ُ
لُ ُک ُِل َر ُةُ ِإ ُلُأ ْ ُحصاهاُ َ ُوُ َُّ ُْی َ ُ
َُ َ َ َْ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ُْ ْ َ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
کُاَّنببا َ ُُ ِب َُب ُْی َع ب ِ ُُ
بَ ُ
ىلُاَّغر ب ب ِ ُُ ُوُاَّوحشب ِ ُُ ُوُأخب ُ
ِباَّّت ب ِ ُُ ُوُن ُفی ب ُُ ُِإیباه ُُ ِم ب ُُد ُِارُ ِاْلجببرةُُ ِإ ُ
ْ َ َ ََْ َ َ
َ ْ َْ َْ َ ُ َ
ْ
َُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
بدُخس ْبر ُُ
ابُ ُلُأعل ب ُُ ِإ ُلُق ُ
کع ِ ُ
بُ ِبا َُّ ِ ُ
ابُ َ ُوُ َُیلع ُ
بُاَّش َر َ ُ
انُ ُیشر ُ
ْاب ُِن َ ُُغ مُُ ِم ُُاَّ ِغل ُ ِ ُ

َْ
َ ْ
َ َ
َ َ ْ
َ
س َ ُُ َ ُوُش َُر ُْی َ ُُ ِ ُدی َُن َ ُُ َ ُوُغشش َ ُُ َر ِ ُع َیُ َُت َ ُُ َ ُوُأخ َزُ ُْی َ ُُأ َمان َتُ ُ؛ُ(همان ،صُ)298
نف َ ُ
ا معاو یه خود را آماده قصاص کن و مه ّیا حساب ،و بدان که خداوند را کتابی
است که هیچ کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته جز آن که همه را جمتع و بته حستاب
آورده است ،و خداوند هیچ رضایتی از این اعمالت نتدارد ،دستتگیر گروهتی بته
ظت ّتن و شتتبهه ،کشتتتن اولی تایش بتته تهمتتت ،و تبعی تد اینتتان از دار الهجتتره ،بتته دی تار
وحشت و تنهایی ،و این که مردم را مجبور به بیعت با پسرک ختود نمتود  ،همتان
که شرب خمر کرده ،و نرد باز مینماید ،تو با ایتن اعمتال فقتط بته ختود خستارت
زده و دینت را فروخته و درباره رع ّیت خود مبتال به نیرن و دغل باز شدها  ،و
در امانت خود خیانت ورز یدی.

در واقع امام

تلویحا به مضمون آیات قرآن و حکم خداوند استناد نمودهاند ،کته هتیچ

کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته جز آن که همه را جمتع و بته حستاب آورده استت.که متیتتوان
َّ
َّ
َّ
ُ
به آیه و هلل ما فی َّّ
الس َّماوات َّو َّما فتی األ ْرض َّو إن ُت ْب ُتد ْوا َّمتا فتی أ ُنفس ُتک ْم أ ْو ُت ْخ ُف ُ
توه ُی َّحاس ْتبکم
به ُ
اهلل  ...؛ (بقتره« )284/آنچته در آستمانهتا وآنچته در زمتین استت ،ملتک ختدا استت ،و
کند ،پس هر که را بخواهد می آمرزد ،و هر کس را بخواهد عذاب می کند ،و ختدا بته هتر چیتز
توانا است» و آیات فراوان دیگری که در این زمینهاند اشاره نمود.
.2-8استنادبهسنتوسیرهپیامبر

امام حسین



در احتجاجات خود با مردم آن روز و معاو یته بته روایتات پیتامبر ا کترم

اکرم

نزد همگان مورد قبول بود و با این استنادها ی امام

حقیقت بر همگتان آشتکار

میشد و راه عذر و بهانه را میبست و حجت را آنها تمتام متیکترد  .در خطبته منتی امتام
به مردم فرمودند :آیا میدانید که رسول خدا

در آخرین خطبهاش (به مسلمانان) فرمود:

َ
ُ
َ
َ َ َ
ْ َ َ ْ ُ
َ
یبیُ
اَّللُ َع ُبُْ َ ُوُ َجب ُُ َ ُوُأ ْهب ُُ َب ِ ُ
ابُ ِ ُ
نُأخبَ ْ ُُ ِ ِهب َ باَُّب ْ ُُ َت ِض ُبلواُ َکتب َ ُ
نُ َت ِارکُ ِف ک ْ ُُأ ْم َر ی ِ ُُ ِإ ُ
ُ...إ ُ
ْ ِِ َ
َ ُ َ َ ْ َ ََ َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
بیلُ َ
بتُ
اْل ْبو ُُفأ ْسبأَّک ْ ُُع َ باُف َعل ُْ
ونُع ُ
ِعت َر تُُأ َهیاُاَّنا ُ ُُاَس ُعواُ َ ُوُق ُدُ َبلغ ُُ ِإنک ْ ُُ َست ِرد َ ُ
َ
َََ
َْ ُ
َََ
اَّللُ َج ب ُُ ِذ کب ُبر ُ ُهُ َ ُوُأه ب ُُ َبیب ِبیُُ...؛ُ(کلینتتی ،الک تافی 1407 ،ق:
بابُ ِ ُ
نُ َکتب ُ ُ
بیُ َ ُوُاَّب ُبثق ِ ُ
َّثقلب ِ ُ
یفُا ُ
ِ ُ

در دفاع از آموزه امامت

بترای اثبتتات حقانیتتت ختتویش و دفتتاع از آمتتوزه امامتتت ،استتتناد جستتتند؛ ز یتترا روایتتات رستتول

منطق حاکم بر احتجاجات امام حسین

شما آنچه در دل دار ید چه آشکار کنید و چه پنهان بدار ید ختدا شتما را بتا آن محاستبه متی
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َ
صَ ،292باب إ ِاإل َش َار ِة َو َالنص َع َلی أ ِمیر إالم إؤ ِم ِنی َ
ِ
ِ

 ،حُ )3

متتن در میتتان شتتما دو امانتتت گرانبهتتا می گتتذارم ،کتتتاب ختتدا و اهتتلبیتم بتته آن دو
تمستک کنیتد کته هتیچ گتاه گمتراه نمتیشتوید»؟(اشتاره بته حتدیث ثقلتین) گفتنتد:

خدایا تو را گواه می گیریم که درست است( .شریفی و دیگران ،پیشتی  ،ص 303ت 309؛
نجمی ،پیشی  ،ص)66

از احادیث نبوی دیگر که مورد قبول مردم آن زمان بود و حضترت در احتجتات ختود بترای
حقانیت خود و جایگاه امامت بدانها استناد کردند حدیث غدیر و حدیث منزلتَّ « :أ ْن َّ
تت
َّّ َّ َّ َّ
م ّنی ب َّم ْنز َّلة َّه ُار َّ
ون م ْن ُم َّوسی إال أ ّن ُه ال َّنب َّّی َّب ْعتدی» (ر.ک :کلینتی 1407 ،ق:ص )108بتود کته
در خطبهها و احتجاجات امام حسین

مورد تصدیق حاضرین قرار میگرفت( .همان)

نتیجهگیری
امام حسین

با احتجاجات خویش چه احتجاجات مکتتوب و چته احتجاجتاتی کته

در حضتتور متتردم در قالتت

خطبتتهها ایتتراد فرم تتوده ،راه را از بتتیراهتته و حتتق را از باطتتل بتترای

پوینتتدگان راه حتتق و حقیقتتت جتتدا متتینمایتتد .امتتام در آن زمتتان در فرصتتتهای مناست

بتته

تبیین آموزه اصیل امامت و دفاع از آن پرداختند.
بر این احتجاجات امام حستین
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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منطقتی حتاکم و استتوار استت کته موجت

استکات و

اقنتتاع مخاطبتتان متتیشتتود وراه هرگونتته عتتذر و بهانتته را متتیبنتتدد و حجتتت را بتتر همگتتان تمتتام
مینماید.
ایشتتان بتتا قاطعیتتت در کتتالم و ستتخن ،اقتترار گتترفتن از مخاطبتتان ،استتتفاده از فرصتتتهای
مناس ت  ،پرسشتتگری حستتاب شتتده ،استتتناد بتته مقبتتوالت مخاطبتتان ،روشتتنگری و معرفتتی
خویشتن ،استناد به آیات و روایات نبوی به تبیین آموزه امامت و دفاع از آن پرداختند.
این شیوه ومنطق حاکم بر احتجاجات ایشان میتواند الگوی مناستبی باشتد بترای تمتام
کسانی که به دنبال دفاع از آموزه اصیل امامت هستند؛ چراکه در احتجتا و منتاظره بایتد بتر
اساس منطقی خاص ره پیمود تا احتجا به ثمر بنشیند و حق بر حقجو یتان روشتن شتود و
بر معاندان و لجوجان هم حجت تمام شود.

منابع
 قرآن. ابن بابو یه ،محمد بن علی1376،ش ،األمالی(للصدوق) ،تهران،کتابچی، -ابن بابو یه ،محمد بن علی 1372،ش ،ترجمه عیون أخبتار الرضتا

 ،متترجم :حمیتد رضتا

مستفید و علی ا کبر غفار  ،چاپ اول ،تهران ،نشر صدوق.2 ،،

 ابن فتارس ،احمتد بتن فتارس1414،ق معجتم مقتاییس اللغته ،هتارون ،عبدالستالم محمتد،اول ،قم ،مکت

االعالم االسالمی،

 ابن منظور ،محمدبن مکرم1404 ،ق ،لسان العرب ،چاپ بیروت، احتجاجتتات (ترجمتته جلتتد  9بحتتار األنتتوار)1385،ش ،متتترجم :موستتی خستترو  ،تهتتران،اسالمیه.
 -بندر ریگتی ،محمتد1371 ،ش فرهنت

جدیتد عر بتی _ فارستی ،انتشتارات استالمی ،تهتران،

عمید
انتشارات دارالعلم.
 جمالی ،نصرت اهلل1386،ش ،روش گفتمان یا مناظره ،قم ،مهدیه. حستینی همتتدانی نجفتتی ،محمتتد1363 ،ش ،درخشتتان پرتتتو از اصتتولکتافی ،چتتاپ اول،قم ،چاپخانه علمیه قم.
 -راغ ت

اصتتفهانی ،حس تین بتتن محمتتد1374 ،ش ،ترجمتته و تحقی تق مفتتردات الفتتاظ قتترآن،

مترجم :غالمرضا خسترو  ،محقتق  /مصتح  :غالمرضتا خسترو حستینی ،چتاپ دوم،
تهران ،مرتضوی.4 ،
 رنجبتتر حستتینی ،محمتتد ،نیتتازی پتتور ،راضتتیه« 1394،روششناستتی منتتاظرات هشتتام بتتنحکم در موضوع امامت» ،مجله حدیث و اندیشه ،شماره ،19بهار و تابستان 1394
 -سبحانی ،جعفر ،1392،مناظرهها معصومان

 ،قم ،توحید قم.1 ،

در دفاع از آموزه امامت

 -دیلمی ،حسن بن محمد1377 ،ش ،إرشاد القلوب ،ترجمه رضایی ،چاپ سوم ،تهران.

منطق حاکم بر احتجاجات امام حسین

 -پیشوایی ،مهدی1380،ش ،ستیمای پیشتوایان در آیینته تتاریخ ،چتاپ پتنجم ،قتم ،مؤسسته
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 -سجاد  ،سید جعفر1373،ش ،فرهن

معارف استالمی ،چتاپ ستوم ،تهتران ،انتشتارات

دانشگاه تهران.1 ،
 -شتریف قرشتتی ،شتیخ بتتاقر1380،ش ،زنتدگانی حضتترت امتام حستتین

 ،چتاپ اول ،بنیتتاد

معارف اسالمی.1 ،

 -شتتریفی ،محمتتود و دیگتتران ،1382،فرهن ت

جتتامع ستتخنان امتتام حس تین

 ،ترجمتته علتتی

مؤیدی ،چاپ دوم ،تهران ،مؤسسه انتشارات امیر کبیر ،شرکت چاپ و نشر بین الملل.
 -صتتفائی حتتائری ،عبتتاس ،1382 ،تتتاریخ ستتید الشتتهدا

 ،چتتاپ ستتوم ،قتتم ،انتشتتارات

مسجد مقدس جمکران.
 -طبرسی ،احمد بن علی 1403 ،ق ،اإلحتجا علی أهل اللجا  ،چاپ اول ،مشهد.1 ،

 عالمه حلی1365 ،ش الباب الحادی عشر ،اول ،تهران ،مؤسسه مطالعات اسالمی. -قرائتی ،محسن1377،ش ،قرآن و تبلیغ ،تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.

 -قرشی ،سید علی ا کبر1371 ،ش ،قاموس قرآن ،تهران ،دار الکت

اإلسالمیه.2 ،

 -قمی،شیخ عباس ،1386 ،منتهی اآلمال ،چاپ چهارم ،قم ،نسیم حیات.1 ،

 کلینی ،محمد بن یعقوب 1375 ،ش ،أصتول الکتافی ،چتاپ ستوم ،ترجمته کمترها  ،قتم،.2

 مجلستی ،محمتدتقی بتن مقصتودعلی 1414 ،ق ،لوامتع صتاحبقرانی مشتهور بته شتر فقیته،سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

چاپ دوم ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان.1 ،

 -محدثی ،مهتدی1388 ،ش ،رد پتای خورشتید (امتام حستین

از والدت تتا شتهادت) ،قتم،

مؤسسه بوستان کتاب(مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم).

 محمتتدی ری شتتهری ،محمتتد1383 ،ش ،منتتاظره و گفتگتتو در استتالم ،قتتم ،دارالحتتدیث،سازمان چاپ و نشر.
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 -نجم تتی ،محمدص تتادق1375،ش ،خطب تته حس تتین ب تتن عل تتی

در من تتی ،مش تتهد ،بنی تتاد

پژوهشهای اسالمی.

 -هاللتتی ،ستتلیم بتتن ق تیس 1416،ق ،أستترار آل محمتتد

 ،ترجمتته کتتتاب ستتلیم ،متتترجم:

انصار زنجانی خوئینی ،اسماعیل ،چاپ اول ،قم ،نشر الهادی.

