راه کارهای امام سجاد برای حفظ حماسه عاشورا
و دستاوردهای آن
دکتر علی فارسی مدان
تاریخ دریافت98/11/.2:

چکیده

امام سجاد

بعد از شهادت امام حسین

تاریخ پذیرش99/04/15:

در حساسترین دور

مسئولیت سنگین امامت و رهبری جهان تشیع را بر عهد گرفتت و

ستتعی کتترد دستتتاوردهای عاشتتورا را از گزنتتد تحریتف و نتتابودی حف ت

کن تتد .ام تتام س تتجاد

در حفت ت دس تتتاوردها عاش تتورا و تبلیت تغ آن از

روشهتت تتا مختلتت تتف بهتت تتر بتت تترد ،ایشتت تتان در روش «حکمتت تتت» بتت تتا
راهکارهتت تتای برهت ت تتان و است ت تتتد ل ،مخاطتت تتبشناستت تتی و رعایتت تتت
مقتضتتیات حتتال توانستتت حقتتایق عاشتتورا را بتترمال کنتتد .امتتام

در

از توطئه یزید آ گتا ستاخت و فتنته ختارجی نامیتدن اهلبیتت

را

شهر شام با بته کارگیری دو روش «همراهتی» و «منتارر » شتامیان را
خنثتتی کتترد .امتتام

در ایتتام استتارت بتتا فرصتتتشناستتی ختتویش ب ته

وسیله روش «موعظه و خوابه» و «پرسش و پاس » نهایتت بهتر را

بت ترد ک تته نت تتای آن ،وق تتو قی تتامه تتای ت تتوابین و مخت تتار و رس تتوایی

یزیدیان است.

کلیدواژهها:امام حسین  ،امام سجاد  ،واقعه عاشورا ،تبلیتغ،

حکمت ،موعظه ،مجادله.

 .1فارغالتحصیل سطح چهار حوزه علمیه قم ،نویسنده و پژوهشگر ()alifarsimadan98@gmail.com
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ّ .1
مقدمه 

با توجه به اوضاع خفقان سیاسی آن عصر پس از واقعه عاشورا ،توانسدت

امام سجاد

با به کارگیری اصول و روشهایی در جهت حفظ حماسه عاشورا دستاوردهای واقعه کدربال،
مخصوصا امام حسین

را به جهانیان برساند.

این مقاله به تبیین سؤال اصلی «روشهای امام سجاد

بدرای حفدظ حماسده عاشدورا

و دستاوردهای آن و چیست؟» خواهد پرداخت.
البته این نوشتار درصدد آن است در کنار تشریح سؤال اصلی به سؤاالت فرعی ذیل نیدز
پاسخ دهد:
 .1روش بدده کارگیری برهددان و اسددتدالل ،رعایددت مقتضددیات حددال ،مخاطددبشناسددی در
حفظ حماسه عاشورا توسط امام سجاد
 .2در روشهای امام سجاد

چگونه است؟

نقش موعظه و خطابه چیست؟

 .3روش مجادله در تبلیغ امام سجاد

چه جایگاهی دارد؟

« .4روش همراهی» چیست و چه نقشی در فعالیت تبلیغی امام سجاد
 .5آیددا ام ددام

دارد؟

در جه ددت پیش ددبرد اه ددداف خددویش از روش پرسددش و پاسددخ بهددره بددرده

است؟
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روش این مقاله ،به صورت پژوهش کتابخانهای اسدت و نیدز از روش توصدیفی و تحلیلدی
استفاده شده است.
.2ا بیا نظهیپژوهش 
.1-2موعظه 

طر یحی در مورد این اصطالح می گو ید:
الموعظةَ:عبارةَعنَالوصیةَبالتقَ َوَالحثَعلیَالطاعا َوَالتحییرَعَّنَالمعاصَّیَ
وَالغترارَبالدنیاَوَزخارفهاَوَنحوَذلک؛َ(طریحی؛ 1375؛ َ )292 /4
موعظه عبارت است از توصیه و دعوت به تقوای الهی و تشو یق به انجام واجبات
و پرهیز از معاصی و گناهان و فر یفته دنیا و ز ینت دنیا نشدن.

.2-2منبر 

ابنمنظور می گو ید:

المنبرَ:مرقاةَالخاط ّ َ،سمیَمنبراَلرتفاعهَوَ ّ
علوه؛َ(ابن منظورَ )189 /5 :1414 ،

منبر :محل ایراد خطبه توسط خطیب را به دلیل بلندی آن ،منبر می گو یند.

.3-2خطابه 

در تعریف این مفهوم چنین آمده است :صناعتی علمی است که تنهدا نتیجده آن اقنداع

تود مردم نسبت به مطلب مورد نظر است ،بده طدوری کده در آندان جدزم و یقدین واقعدی ایجداد

می کند .بنابراین خطابه تنها اختصا

به کالم شفاهی نددارد ،بلکده هدر اثدر اقنداعی اعدم از

گفت دداری ید دا نوش ددتاری را نید دز در ب ددر می گید درد .همچند دین مب ددادی خطاب دده عب ددارت اس ددت از

مظنونات ،مقبوالت و مشهورات .اگر در صناعت خطابه ،مبادی دیگری از استدالل نیز کده
موجب اقناع مخاطب میشود به کار رود هر چند آن مقدمه از مخیالت یا مسدلمات باشدد،
به لحاظ منطقی درست است( .منتظری مقدم.)469 /2 :1388 ،

کاربرد دارد؛ به خالف تبلیغ که در عرصه سیاسی و اقتصادی دارای کاربرد بیشتری است.
ّ
البتدده مبلددغ دینددی در انجددام وظیفدده خددویش گسددتردهتر از تبلیدغ عمددل می کنددد و بدده تعبیدر

شهید مطهری نیز در مورد تفاوت موعظه و حکمت می گو ید:

حکمددت ،مبددارزه بددا جهددل بددرای آ گدداهی اسددت و کددارش بددا عقددل و فکددر مددیباشددد .ولددی

موعظه ،مبارزه با غفلت برای بیداری است و کارش بدا دل و عاطفده میباشدد .حکمدت یداد

میدهد و موعظه یادآوری می کند و لذا شخصیت گو ینده در موعظه _ بدر خدالف حکمدت _
نقش اساسی دارد ،چرا که در آن پیام روح منتقدل میشدود و فقدط ا گدر از دل بدرون آیدد ،بدر دل

مینشیند (نک :مطهری.)498 /16 :1392 ،
.4-2مجادله 

مجادله در اصطالح ،صناعتی اسدت کده آدمدی بدا آن مدیتواندد از مقددمات مسدلم و مدورد

برای حفظ حماسه عاشورا و دستاوردهای آن

دیگر برای تبلیغ دین ،از عنصر پند و موعظه نیدز بهدره می گیدرد و گداه یدک گفتدار تبلیغدی پدر از
وعظ و اندرز است (واسعی و د ّیانی.)32 :1388 ،

راهکارهای امام سجاد

امددا تفدداوت موعظدده بددا تبلیدغ در ایدن اسددت کدده ایدن واژه منحصددرا در امددور دینددی و اخالقددی
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قبول طرف مقابل و یا از مقدمات مشهور استفاده کرده ،مطالب مورد نظر خو یش را اثبات یدا
رد کند (منتظری مقدم.)446 /2 :1388 ،
همچنین جدال عبارت است از دلیلی که صرفا برای منصرف کدردن خصدم از آنچده بدر
سر آن نزاع میکند به کار برود ،بدون این که خاصیت روشدنگری حدق را داشدته باشدد؛ بلکده
عبددارت اسددت این کدده آنچدده را خصددم خددودش بدده تنهددایی و ی دا او و همدده مددردم قبددول دارنددد
بگیر یم و با همان ادعایش را رد کنیم (طباطبایی.)534 /12 :1417 ،
.3راهکارهایاما سجا

برایحفظحماسهعاش را 

حدداکم امددوی پددس از واقعدده عاشددورا در خی دال خددام خددود اندیشدده حددذف حقددایق اص دیل
نهضت حسینی را در سر میپروراند .در این جهدت بده راههدایی همچدون خدارجی نامیددن،
شدورش بددر خلیفدده و تحر یدف واقعیددات متوسددل گشدت و مددیخواسددت بدا پاشدیدن بددذر تردیدد،
شک و رسوخ خرافات ،مسلمانان را ازتجز یه و تحلیل صحیح دور نگه دارد.
امددام سددجاد

بددا درک صددحیح ای دن خطددرات و بددر اسدداس تکلی دف اله دی مصددمم بددود

دسددتاوردهای بددزر عاشددوراییان ،هماننددد امددام حس دین
حماسه بزر کربالییان جاودانه بماند .امام سجاد

آن از روشها و راهکارهای ذیل استفاده میفرماید:
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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در ک دربال مدددفون نگددردد ،بلک ده

برای حفظ حماسده عاشدورا و تبیدین

.1-3روشحکمت 

ایدن راهکدار از روشهددای ارزشددمندی اسددت کدده قددرآن کددر یم در کنددار «موعظدده» و «مجادلدده»
مورد توجه قرار داده و میفرماید:

ّ
نَ
َّادلهمََ ِبََّّال َِتیَ ِهَّیََأحسََّّنََ ِإ ّ َ
لََ ّ ِب َّکََ ِبا ِلحَکَمَّ ِ َ
ادِ ََ،إلَّیَسَّ ََِّبی ِ َ
َّةَوالمو ِعظَّ َِّةََالحسََّّن ِةََوجَّ ِ
ّ
لَعنََس َِبی ِل ِ َهَوه َوَأعلمََ ِبالمهت ِ َدینَ ؛َ(نحلَ )125 /
َ َّبکََهوََأعلمََ ِبمنََض َ
با حکمت و پند نیکو مردم را به سوی پروردگار است بخوان ،و با آنان با روشدی کده
نیکوتر است استدالل کن.

منظددور از حکمددت معنددای عددامی اسددت کدده «برهددان و اسددتدالل»« ،رعایددت مقتضددیات
حال» و «مخاطبشناسی» را دربر دارد:

 .1-1-3برهان و استدالل

برهان ،استدالل معتبری است که فقدط از مقدمده یدا مقددمات یقیندی بده معندای اخدص
(تصدیق جازم ثابت مطابق با واقع) تشدکیل مدیشدود و ضدرورتا نتیجدهای یقیندی بده دسدت
میدهد (منتظری مقدم :1388 ،منطق.)364 /2 ،
ّ ّ
ّ
روش برهان و استدالل چون بر اساس تعقل و تفکر مبلدغ بده کدار گرفتده میشدود بهتدر ین و
مفی ددتر ین روش تبلیغددات اسددت .در جامعدده اسددالمی تبلیغددات بیشددتر بددا ای دن روش انجددام
می گیرد؛ ز یرا با استدالل و منطق و برهان است که قول احسن شناخته شدده و از قدول باطدل
تمییز داده میشود (کرمی.)130 :1385 ،
امام سجاد

در کوفه ،شام و مدینده بدا اسدتداللهدای خدود توانسدت مخاطبدان را اقنداع

نماید و بفهماند کده تبلیغدات یز یدد علیده امدام حسدین و اهلبیدت

باطدل اسدت چدون در

تصمیمات یز یددیان هدیچگونده تعقدل و تفکدری جدای نددارد ،بلکده هدوای نفدس و دشدمنی بدا
اهلبیت

 ،باعث ارتکاب جنایت علیه فرزندان رسول خدا

اشاره میکنیم:

 .1ابدن طدداووس ( )162 :1348و دیگددر تدار یخنو یسددان (هاشددمی البصددری480 /1 :1410 ،؛
طبری )630/11 :1387 ،می گو یند :وقتدی کداروان اسدرا را بده کداخ ابدن ز یداد آوردندد ،عبیدداهلل
گفت این کیست؟ گفتند :علی بن الحسین است .ابن ز یاد گفت « :لیس قد قتدل اهلل عل ّدی
بن الحسین؛ مگر خدا علی بن الحسین را نکشت؟»
امددام سددجاد بددا منطددق و برهددان کدده اسدداس و روش اسددتداللی بددود ،در جددواب ابددنز یداد
علی بن الحسین قتله ّ
فرمود« :قد کان لی خ یقال له ّ
الناس؛ مرا برادری بدود ندامش علدی بدن
الحسین که به دست مردم در کربال کشته شد».
ابددن ز ی داد گفددت« :بددل اهلل قتلدده؛ چن دین نیسددت ،بلکدده بدده دسددت خدددا کشددته شددد ».امددام
ّ
ّ
سددجاد بدده کددالم الهددی اسددتدالل کددرد و فرمددود :اهلل یتددوفی األنفددس حددین موتهددا و التددی لددم
تمت فی منامها ؛ «خداوند روح را به هنگام مر قب
هنگام خواب میگیرد».

میکند و ارواحی را که نمردهاندد بده

برای حفظ حماسه عاشورا و دستاوردهای آن

بن ز یاد که سرمست و مغرور از این پیروزی ظاهری بود ،با تکبر امدام سدجاد

را خواسدت و

راهکارهای امام سجاد

در اینجا به چند نمونه از کاربرد این روش در سیره امام سجاد

شده است.
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ابد ددن ز ی د داد گفد ددت :آی د دا تد ددو جد ددر ت می کند ددی ب د ده مد ددن جدددواب دهدددی؟این مدددرد را ببر ید دد و
گردنش را بزنید!

ّ
امام خطاب به ابنز یاد فرمود « :بالقتل تهددنی یا ابن ز یداد مدا علمدت ّان القتدل لندا
عداد و کرامتنددا ّ
الشدهاد ؛ ای پسددر ز یداد! هماندا مددرا از کشدتن مددیترسددانی؟ آیدا نمیدانددی کشددته

شدن برای ما عادت و کرامت ما در شهادت است؟»
امددام سددجاد

در برخددورد بددا ابددنز ی داد نشددان داد در جهددانبینددی انسددانهددای مددؤمن ،هددر

آنچه از جانب خداوند بده آندان میرسدد همده خیدر و ز یبدایی اسدت .ایدن ندوع بیدنش الهدی و
اسددتدالل بدده قددرآن ،هرگددز امددام سددجاد
دشمن را به زانو میکشاند.

و اسددرا را بدده ذلددت و ز بددونی سددوق نمیدهددد ،بلکدده
را ّ
مقصر واقعده کدربال جلدوه دهدد ،بده

 .2یز ید در مجلس شام برای این که امام حسین
ّ
امام سجاد گفدت« :یدا علدی! ابدوک الدذی قطدع رحمدی و جهدل حقدی و ندازعنی سدلطانی،
فصنع اهلل به مدا قدد ر یدت؛ ای علدی! پددرت ابتددا پیوندد خو یشداوندی مدرا قطدع کدرد و حقدم را
نادی دده گرفددت و بددرای گددرفتن سددلطنتم بددا مددن سددتیز نمددود ،لددذا خدددا بددا او ای دنگوندده کددرد کدده
میبینی!»

سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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امام سجاد در پاسخ به مطلب یز ید با استدالل به قدرآن کدر یم ،آیده شدریفه  22از سدوره
ُ ُ ّ
حدید را تالوت فرمود« :ما صاب مدن ُمصدیبة فدی األرض و ال فدی نفسدکم إال فدی کتداب مدن
قبل ن نبر ها؛ هیچ مصیبتی [ناخواسدته] در زمدین و نده در وجدود شدما رو ی نمدیدهدد ،مگدر
این که همه آنها قبل از آن که زمدین را بیدافر ینیم در لدوح محفدوظ ثبدت اسدت» (ابدنطداووس،
.)271 :1348
 .3مسعودی ،در اثبات الوصیه می گو ید :یز یدد خطداب بده امدام سدجاد

گفدت« :کیدف

ر یت یا علی بن الحسین صنع اهلل؟؛ ای علی! قدرت خدا را چگونه دیدی؟»
امددام سددجاد فرمددود« :ر یددت مددا قضدداه اهلل ّ
عزوجددل قبددل ن یخلددق السددماوات و األرض؛
آنچدده را کدده خداونددد قبددل از آفددر ینش آسددمانهددا و زم دین مقدددر کددرده بددود دی ددم» (مسددعودی،
.)171 :1384

 .2-1-3رعایت مقتضیات حال

یکددی از عناصددری کدده در مقبددول افتددادن کددالم و بی دان مددیتوانددد مددؤثر واقددع شددود« ،رعای دت
مقتضددای حددال ،خطدداب و زمددان» اسددت .ا گددر کالمددی دارای همدده شددرایط ماننددد فصدداحت و
بالغددت باشددد امددا در آن رعای دت اقتضددای حددال ،خطدداب ،و زمددان نشددده باشددد ،آن کددالم بدده
درستی واقع نخواهد شد و فاید و اثربخشی خود را از دست خواهد داد.
با تأمل در سیره علمی و عملی امام
حضرت

اجرای راهکار «رعایت مقتضیات حدال» توسدط

مشهود است:

الف) زنده نگه داشتن عاشورا

یزید بعد از شهادت امام حسدین

قصدد داشدت چدراغ پرفدروغ اسدالم را خداموش کندد،

در حالی که شرایط حساس اقتضا داشت امدام

بدا خطبدههدای افشداگر از ایدن خطدر بدزر

جلوگیری کرد.
ب) سیاست سکوت و اشاعۀ معارف الهی

امامددت خددویش و همچندین وظیفدده سددنگین تبلیدغ و پیدامرسددانی اهددداف قیددام عاشددورا را ادا
کنددد از سیاسددت سددکوت اسددتفاده کردنددد و در ای دن رسددتا از دو ش دیوه دعددا و گر ی ده و عددزادار ی
ج) واقعه حره

امدام چهددارم

از ایدن شدیوه در واقعدده حدره اسددتفاده کدرد بددود .ایددن حادثده همددان شددورش

اهل مدینه بر ضد حاکم وقت مدینه بود که بعد از جر یان عاشورا اتفاق افتاد.
امدام

در ایدن برهده زمددانی بده اقتضدای حددال روش تقیده را پدیش گرفددت؛ ز یدرا بدا رعددب و

اختناق شدیدی که در جامعه حکمفرما شده بود و با کنترل و تسدلط شددیدی کده حکومدت
جبددار امددوی بددر قددرار سدداخته بددود ،هرگوندده جنددبش و حرکددت مسددلحانه پیشدداپیش محکددوم بدده
شکسددت بددود و کوچددکتددر ین حرکددت از دیددد جاسوسددان حکومددت امددوی پنهددان نمیمانددد
(پیشوایی.)252 :1379 ،

برای حفظ حماسه عاشورا و دستاوردهای آن

استفاده نمودند.

راهکارهای امام سجاد

امددام سددجاد

پددس از ورود بدده مدیندده و اقتضددای جامعدده ،بددرای آن کدده بتوانددد وظددایف
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پس قیام مسلحانه باعث میشد جر یان تشیع قطع شود و اسالم در معدرض ندابودی قدرار
گیرد ،اما بدا مددیر یت تقیده ایدن خطدر برطدرف شدد تدا امدام

رهبدری و هددایت را بدا درایدت و

تدبیر حکیمانه ادامه دهد.
امام

در این راستا با اهل مدینه هیچگونه همکاری نکرد و واکنشی نشان نداد و برای

تبیین ّ
شر و بدیهای این واقعه از دعا استفاده کرد.
ام ددام س ددجاد
دعا را خواند:

هنگ ددامی ک دده ش ددنید مس ددلم ب ددن عقب دده بدده سددمت مدیندده میآیددد ،ایددن

علیََ ّقلََلکَعندهاَشکر َوَکمَمنَ ّ
ربَکمَمنَنعمۀَأنعمتَههاَ ّ
بلیۀَابتلیتنَّیَههَّاَ
َّ
ّ
ّ
ّ
َ
قلَلکَعندهاَصبر َفیامنَقلََعندَنعمتهَشکر َفلمَیحرمنَّیَوَیَّاَمَّنَقَّلََعنَّدَ
ّ
ً
ّ
َّداَوَیََّّاَ ّ
ذالنعمََّّاءَالتََّّیَلَ
بل ئََّّهَصََّّبر َفلََّّمَیخ َّیلنیَیََّّاذالمعروفَالََّّی َلَینقط َّ َابَّ َ
ّ
شرهَ ّ
صلَعلیَم ّحمدَوَآلَم ّحمدَوَادف َ ّ
عنیَ ّ
فانیَأدرءَبکَفیَنحَّرهَوَ
تحصیَعدداَ َ
أستعیَبکَمنَ ّ
شره؛َ(اربلیَ )89 - 88 /2 :1381 ،
پروردگدارا! چدده بسدیار نعمددت کدده بدده مددن ارزانددی داشددتهای و تددو را سددپاس درخددور آن

نگفتم .و چه رن ها که مرا بدان آزمودی و چنانکه باید شکیبایی در آن نتوانستم.
ای که سپاس من برابر نعمت او اندک بود و مرا محروم نکرد! و ای که شکیبایی من
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در رنجی که مرا بدان آزمدود انددک بدود و مدرا خدوار نسداخت! ای نیکوکداری کده هرگدز
نیکو یی تو بر یده نمیشود! ای خداوند نعمتهایی که به شمار نمیآید بدر ّ
محمدد

و آل ّ
محم ددد رحم ددت فرس ددت .و ش ددر اید دن م ددرد را از م ددن ب ددازگردان .دف ددع او را از ت ددو

میخواهم و از شر او به تو پناه میبرم.

امام سجاد

با دوراندیشی و عاقبتنگری که داشت و با عنایدت بده موقعیدت خفقدان

سیاسددی جامعدده ،بده وسددلیه دعددا بدده تبلیدغ و پیدام آن پرداخددت؛ ز یددرا ز بددان دعددا بهتددرین روش
برای بیان حقایق و روشنگری بود .بنابراین میتوان گفت ،دعا حاصل تقیه است.
 .3-1-3مخاطبشناسی

امددام سددجاد
خطبههای علی

بدده همددراه اسددرا وارد کوفدده شددد .کوفی دان اهلبیددت
را شنیده بودندد ،پدای درس ز یندب کبدری

را مددیشددناختند،

نشسدته بودندد .امدام

بدا

این شناختی که از مخاطب داشت باید به تبلیغ دین و نهضت بزر کربال میپرداخت.
حضددرت ز ینددب کبددری
حز ین علیگونه زینب

ابتدددا شددروع بدده خواندددن خطبدده کددرد .مددردم بددا شددنیدن صددوت
گر یه ،ضجه و ناله کردند .سپس امام سجاد

که ساکت باشید تا به ایراد سخنرانی بپردازد .امام سجاد

به آنهدا اشداره کدرد

بدا توجده بده سدوابق و مدوقعیتی

که از کوفیان در ذهن داشت ،با حالت مالمتگر و سرزنش کننده فرمود:

ّ
أنَاسکتواَفسکتواَفقامَقائماَفحمدَاّللَأثنیَعلیهَوَذکرَ ّالنبیَوَصلیَعلیهَث َّّمََقَّالَ
علیَبنَالحسینَبنَعلیَبنَ
ّأیهاَ ّالناسَمنَعرفنیَفقدَعرفنیَ،وَمنَلمَیعرفنیَفاناَ ّ َ
أبیطال َصلوا َاّللَعلیهمََ...؛َ(مجلسی113-112 /45 :1403 ،؛ ابن طاووس:1348 ،
َ

َ )157

[امام سجاد

با دست اشاره به مردم کرد] سداکت شدو ید! همده سداکت شددند.

آن گاه برخاست و ایستاد .پس از حمد وثنای الهی و درود بر محمد مصدطفی
چنین فرمود :ای مردم! آن کس که مرا شناخت و آن کس کده مدرا نشدناخت خدود را
به او معرفی میکنم .من علی بن حسدین بدن علدی بدن ابدی طالدب

هسدتم .مدن

خواستار قصا

شوند ،او را سر بر یدند .من پسر آن کسی هستم کده حدر یم حرمدت

او را شکستند ،و مال او را به یغما بردند ،و اهلبیت او را به اسیری گرفتند .من پسر
مردم! شما را به خدا سوگند میدهم آیا میدانید که برای پدرم نامه نوشتید ولی او
را فر یب دادید و پیمان و عهد و میثاق بستید و بیعدت کردیدد؟ در عدین حدال بدا او

جنگیدید و او را بییاور گذاشتید .هال کت باد بر شما که چه توشهای برای خود به
پیش فرستادید! و زشت باد ر ی شما! با کدام چشم رسدول خددا

را مینگر یدد

آن هنگام کده بده شدما بفرمایدد :عتدرت مدرا کشدتید و حدر یم حرمدت او را شکسدتید،
پس شما از امت من نیستید؟

بعد از خطبه امام

کوفیان از عمل خدود پشدیمان شددند از هدر طدرف صددای نالده بلندد

شد ددد و گروهد ددی از کوفی د دان بد دده گروه د دی دیگد ددر گفتند ددد کد دده هدددال ک شد دددید و خدددود نمیدانی د دد
(ابنطاووس.)157 :1348 ،

برای حفظ حماسه عاشورا و دستاوردهای آن

آن کسی هستم که او را بدون دفاع کشدتند و ایدن افتخدار (شدهادت) مدا را بدس .ای

راهکارهای امام سجاد

پسددر کسددی هسددتم کدده در کنددار فددرات بدددون آن کدده خددونی را از او طلبکددار باشددند و
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بدا ایدن روش ،مدردم بیوفدای کدوفی را از خدواب غفلدت بیددار کدرد و هددف

امام سجاد

نهضددت حس دینی را ی دادآور شددد کدده نتیج دۀ ای دن تبلی دغ ،پی دام عاشددورا ،قی دامآفر ین دی و تولی دد
نهضت توسط توابین و مختار گردید.
سدپس اسدرا بده سدمت شدام حرکدت کردندد .امدا شدهر شدام متفداوت از کوفده بدود؛ ز یدرا شدام
شهری بود که معاو یه بیش از چهل سال در این شهر برضد علی
با بغ

تبلیغ کرده بود و بچدههدا

بزر شده بودند .آندان شدناختی از اهلبیدت

و کینه علی

نداشدتند و آنهدا را

خددارجی میدانسددتند کدده بددر خلیفدده امددوی شددورش کددرده اسددت .از ایددن رو مسددئولیت امددام
سجاد
امدام

بسیار سنگین بود.
در برابددر مخاطبددان خددویش نمدیتوانددد از ابتدددا و بدده صدورت صددریح یز یدد را مجددرم

معرفی نماید؛ بلکه باید با شامیان طبق مقبوالت و مسلمات آنها سدخن بگو یدد و حقدایق را
بازگو کند .در این جهت خطبه امام سجاد
امام سجاد

نیز با خطبه کوفه متفاوت بود.

در مجلس شام فرمود:
منَعرفنیَفقدَعرفنیَوَمنَلَّمَیعرفنَّیَانبا تَّهَبحسَّبیَوَنسَّبیَایهَّاَالنَّاسَانَّاَابَّنَ

مکََّّةَوَمنََّّیَانََّّاَابََّّنَزمََّّامَوَالصََّّفاَ...انََّّاَانََّّاَحتََّّیَضََّّجَالنََّّاسَبالبکََّّاءَوَالنحی َّ ؛َ
(مجلسیَ )138 /45 :1403 ،
هر کس مرا میشناسد بشناسد و هر کس مدرا نمیشناسدد ،او را بده حسدب و نسدب
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خود مطلع کنم تا مرا بشناسد .منم پسر مکه و منا ،منم پسر زمزم و صدفا ،مدنم پسدر
آن کد دده حجراالس د ددود را بد دده اط د ددراف ردا برداشد ددت ،م د ددنم پسد ددر بهت د ددر ین ط د ددواف و
سعیکنندگان.

امددام سددجاد
حضرت

آنقدددر سددخن گفددت کدده مددردم ضددجه زدنددد و گر ی ده کردنددد و نگذاشددتند

ادامه دهد.

تأثیر این کالم نورانی چنان شد که نقل کردهاند عدالم یهدودی کده در مجلدس بدود ،یز یدد را
مورد سرزنش قرار داد و گفت :شما دیروز از پیامبرتان جدا شدید و امدروز فرزنددش را کشدتید؟
(مجلسی.)742 - 741 :1386 ،
بنددابراین روش مخاطبشناسد دی ام ددام

یک ددی از محورهددای اساسددی و مهمتددر ین رکددن

ّ
تبلیغ به شمار میرود .این شیوه تأثیرگذار قابل استفاده مبلغان و خطبا و از عوامل موفقیدت
است.
.2-3روشموعظهوخطابه 

یک ددی از روشه ددای حف ددظ حماس دده عاش ددورا و دس ددتاوردهای آن ،روش موعظدده و خطابدده
است.
شهید مطهری در باره تفاوت موعظه با خطابه مینویسد:
خطابه برای تهیدی احساسدات اسدت ،هدر کجدا احساسدات خمدود و را کدد اسدت،
خطابه زمام کدار را از دسدت حسدابگریهدای عقدل خدار کدرده ،احسداس غیدرت و
حمیت و سلحشوری را به جدوش و جندبش مدیآورد .امدا موعظده؛ هرکجدا شدهوات
خودسرانه عمل کرده و توفان بر پا نماید ،موعظه بدرای آرام کدردن و تحدت تسدلط در
آو ردن جوششها و هیجانها به کار میآید( .نک :موهری)196 -194 :1392 ،

در این روش ،امر به معروف یا ارشاد به خوبیهدا و فضدایل و نهدی از منکدر

امام سجاد

بایددد توجدده داشددت کدده در اجددرای ایددن شددیوه دو عنصددر ،شددجاعت و احتمددال تددأثیر ،مهددم

اسددت .از ای ددنرو امددام س ددجاد

در ایددن روش ب ددا شددجاعت و قاطعیددت حسددینی توانسددت

تبلیغی خویش نایل شود.

در ادامه به چند نمونه از مواعظ و خطابه حضرت
 .1امام سجاد

اشاره میکنیم:

در شهر کوفه خطاب به مردم فرمود:

ای مردم! شما را به خددا سدوگند؛ آیدا مدیدانیدد کده بدرای پددر مدن نامدههدا نوشدتید و

چون به سوی شما آمد ،با او حیله و مکر کردید و او را کشتید؟ ای مردم! هال کت بر
شما باد با این ذخیرهای که برای آخرت خود فرستادید .چه فکر و اندیشه زشدت و

ناپسددندی دار یددد! شددما چگوندده روی آن را دار یددد کدده بدده رسددول خدددا نگدداه کنیددد،

هنگامی که به شما بگوید :فرزندان مرا کشتید و هتدک حرمدت مدن کردیدد .شدما از

امت من نیستید؟ (طبرسی)306 /2 :1403 ،

برای حفظ حماسه عاشورا و دستاوردهای آن

انقالب عظیمی در کوفه و شام برپا کند و دشمنان اسالم و یز یدیان را رسوا سازد و به اهدداف

راهکارهای امام سجاد

یا انتقاد از زشتیها و رذایل را یکی از بهتر ین شیوههای موعظه میداند.
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خطبده چندان غد ّدرا بدود و درعمدق روح و جددان کوفیدان نفدوذ کددرد کده ناگهدان از هددر سدو بانددگ
شیون برخاست و مردم به یکدیگر گفتند :نابود شدید و نمیدانید (همو).
متوجدده مددیشددود حضددرت علیا کبددر

 .2ابنز ی داددر حددین گفددتوگو بددا امددام سددجاد

گفت« :علیاکبر به دست خدا کشته شد».

برادر ایشان است؛ چون به امام

ابنز ی داد بددا کالمددش در پددی آن بددود کدده بدده مددردم و بزرگددان کوفدده آدرس غلددط بدهددد و آنهددا
را بدده اشددتباه بیندددازد تاخددالق هسددتی را کدده آفر یننددده انسددانهاسددت و مددر نیددز بدده دسددت
اوسددت ،عامددل شددهادت علددیاکبددر

و شددهدای کددربال معرفددی کنددد و خددودش را از ایددن جددرم

بزر تبرئه کند.
امددام

بددرای حفددظ دسددتاوردهای عاشددوراییان خددویش را موظددف مددیدیددد بددا ایدن منکددر

مبارزه کند تا مردم از اشتباه و خطا عبیداهلل آ گاه شوند؛ ازا ینرو چنین پاسخ داد:
ّ
اّللَیتوفیَالَنف

ّ

َحینَموتهاَوَالتیَلمَتمتَفیَمنامها؛َ(مفید116 /2 :1413 ،؛ اربلی،

66 /2 :1381؛ ابن طاووسَ )162 :1348 ،

خداوند ارواح را به هنگام مر قب
خواب می گیرد.

می کندد و ارواحدی را کده نمردهاندد بده هنگدام

این جواب ثابت کرد ،مر شهدای کربال به صورت طبیعدی و بده دسدت خداوندد نبدوده،
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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بلکه به دستور و حمایت ابنزیاد و چراغ سبز یزید صورت گرفته است.
عبیددداهلل از ایددن پاسددخ امددام
اعتراض حضرت ز ینب

برآشددفت و دسددتور داد گددردن امددام

و جواب قاطع و شدجاعانه امدام

را قطددع کننددد کدده بددا

رو بدهرو شدد و از ایدن تصدمیم

منصرف شد.

 .3یکی از منکرهایی که در مجلس یز ید اتفاق افتادّ ،
سب و دشنام دادن بده علدی

و

اهلبیت او بود.
راوی می گو ید:
وَدعاَیَیدَبالخاط َوَأمرهَأنَیصعدَالمنبرَ ّ
فییمََالحسینَوَأباه
َوَالمدحَلمعاویَّةَوَیَ یَّدَ...؛َ(نتک :ابنطتاووس،
ذمَامیرالَمؤمنینَوَالحسینَالشهید
َّ

َفصعدَوَبالغَفیَ

188 - 187 :1348؛ مجلسی137 /45 :1403 ،؛ کوفیَ )132 /5 :1411 ،

خطیب به دستور یز ید بر منبر رفت و در سب و نکوهش و سرزنش حضرت علی و
امام حسین

امدام سددجاد

سخن گفت و در مدح و تمجید معاو یه و یز ید صحبت کرد.

کده شدداهد ایدن منکددر بددزر از سدوی خطیدب یز یدد بددود بدر خددودش واجددب

میدید با فر یضه «امر به معروف و نهی از منکر» بدا ایدن رذیلده مبدارزه کندد و بده تبلیدغ نهضدت
خونین کربال بپردازد .از اینرو امام سجاد

فرمود:

ویلکَ ّأیهاَالخاط !َاشتریتَمرضاةَالمخلَ َبسخطَالخالقَ ّ
فتبواَمقعد َمَّنَ ّالنَّار؛َ
(همو) َ
وای بر تو ای سخنران! خشنودی مخلوق را به خشم خالق خر یددی ،جایگداه خدود

را در آتش ببین.

امام سجاد

برای تکمیل سخنان خود شعر «ابن سنان خفاجی» را انشاد فرمود کده در

وصف علی و فرزندانش چنین سروده بود:
و بس د ددیفه نصد ددبت لکد ددم عواده د ددا
اعل د د ددی المن د د ددابر تعلن د د ددون بس د د د ّدبه
شمشیر آن حضرت ،چوبهای منبر برای شدما نصدب و اسدتوار گشدت (ندک :ابدن طداووس،
188 :1348؛ مجلسی.)137 /45 :1403 ،
منابر توسط خطبای معاو یه و یز ید گفته میشد ایستاد و به این منکر بزر پاسخ داد.
شهید مطهری نتیجه بزر این امر به معروف و نهی از منکر را چنین بیان می کند:
تار یخ کربال را اسرا زنده کردند؛ تا آخر ین لحظه تبلیغ کردند ،امر به معروف و نهی از

منکر کردند ،کاری کردند که مردم شام که دشمن علدی

و اهلبیدت

بودندد،

نزدیک بود علیه یز ید قیام کنند .با آن همه شدکنجه روحدی و جسدمی کده در طدول

راه بددر کدداروان اسددرا وارد مددیشددود بدداز م دیبینیم مجلددس ابددن ز ی داد و یز ی دد را منقلددب

می کنندد .ایدنکده بعددها یز یدد ،اهلبیدت

را احتدرام می کدرد بدرای ایدن نبدود کده
اوض دداع را

روحید دهاش ع ددوض ش ددده ،بلک دده چ ددون ز ین ددب و ز ینالعاب دددین
برگردانده بودند ،یز ید مجبور بود مالحظه اطرافیان و ّ
جو موجود را بنماید( .موهری،

برای حفظ حماسه عاشورا و دستاوردهای آن

حضرت سید الساجدین

با این قاطعیت و شدجاعت در برابدر منکدری کده سدالهدا در

راهکارهای امام سجاد

«بدداالی منبرهددا بدده طددور آشددکار از امی در مؤمن دان علددی

ب ددگو یی می کنی دد ،بددا این کدده بددا
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)179 :1383

از آثدار و برکددات تبلیدغ بددا روش موعظدده و خطابده میتددوان رسددوا سدداختن هیئددت حاکمدده را
بیان کرد تا جایی که در حضور یزید و بزرگان شهر شام ،صددای گر یده و نالده مدردم بلندد شدد و
یز ید برای این کده شدورش بده پدا نشدود بده مدؤذن دسدتور داد تدا اذان بدهدد و کدالم امدام

قطدع

شددود (مجلسددی .)139-137 /45 :1403 ،همچن ددین بدده آشددنایی مددردم بددا اسددالم واقعددی،
احیای ّ
سنت شهادت ،قیام و شورش در امت اسالمی و بیدار ی اسالمی اشاره کرد.
.3-3روشمجادله 

یکدی از راههددای دعددوت و تبلیدغ در قددرآن ،مجادلدده احسددن اسددت (ندک :نحددل .)125 /در
این شیوه قرآنی ،واقعنگری و حقیقتنگری ،اساس مجادله است و بایدد از مجادلده بده غیدر
احسن پرهیز نمود و غرض اصلی در مناظره حقیقی ،کشف واقعیت است و همین کده حدق
بددودن یکددی از دو طددرف نق دی

معلددوم شددد ،طددرف مخددالف بدده آن اذعدان می کنددد (منتظددری

مقدم.)446 /2 :1388 ،

البتدده ایددن روش در درج دده نخسددت ،ب ددرای تحکددیم عقایددد شددیعیان و دوسددتان ندداظر بددر

مناظره ،کاربرد و کارایی داشته و در درجه دوم ،موجب تغییر عقیده و تسلیم منداظره شدونده
در برابر حق میشده است (واسعی و د ّیانی.)114 :1388 ،
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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در لسددان روای دات از ای دن روش ،بدده عبددارتهددای دیگددر ی داد شددده اسددت کدده بددر طبددق بددار

ارزشی کلمات ،ترتیب آن بدین شکل اسدت« :احتجدا  ،منداظره ،جددل و مجادلده ،مدراء».

(همو.)115 :

امام سجاد

در برابر مردم (کسانی که او را میشناختند ،یدا نمیشدناختند) بده منداظره

و احتجا پرداخت و هدف امام

از این مباحث آ گاه کردن مردم و کشف حقیقت بدود و

این بزر تر ین وظیفه تبلیغی امام سجاد

است.

طبرسی در اإلحتجا علی هل اللجا از دیلم بن عمر چنین نقل می کند:
را بده شدام آوردندد ،آندان را بدر

نقدل شدده اسدت :هنگدامی کده اسدیران آل محمدد
ّ
پلکان مسدجد کده همیشده جدای اسدیران بدود جدای دادندد و در میدان آنهدا علدی بدن
الحسین

بود .سپس پیرمردی شامی ندزد ایشدان آمدد و گفدت :سدپاس خددای را

که شما را کشت و هال ک ساخت و شاخ فتنه را بر ید!
او در حد توان از ناسزا گفتن چیزی کدم نگذاشدت .چدون سدخنش بده پایدان رسدید،

حضرت

به او فرمود :من سکوت کردم تا سخنت به پایان رسید و آنچه در دل

از عداوت و کینه داشتی اظهار نمودی؛ پس تو نیز همچدون مدن کده برایدت سدکوت
نمودم ،خاموش باش! پیرمرد شامی گفت :بگو.
حضددرت فرمددود :آی دا قددرآن خواندددهای؟ گفددت :آری .فرمددود :تددا حدداال بدده ایددن آیدده
ّ
ُ ُ
ُ
ُ
برخوردهای :قل ال سألکم علیه جرا إال المو ّد فی القر بی (شوری )23 /گفدت:
آری.
فرمود :قربی و نزدیکان رسول خدا که خواستار مودت به ایشدان شدده مداییم .آیدا در
سوره بنیاسرائیل به حقی که مخصو

ماسدت نده دیگدر مسدلمین ،برخدوردهای؟

گفت :نه.
ُ
ُّ
فرمود :آیا تا حدال ایدن آیده را تدالوت نمدودهای :وآت ذا القر بدی حقده (اسدراء)26 :
گفت :آری.

پیرمرد شامی گفت :آیا واقعا شما همان افرادید؟

نه دیگر مسلمین یافتهای؟ گفت :نه.
ُ
ُ
ّ
فرمددود :مگددر ای دن آی ده را نخواندددهای؟ إنمددا ُیر ی دد ُ
اهلل ل ُی دذهب عددنک ُم الد ّدرجس هددل
ُ
البیت و ُیط ّهرکم تطهیرا (احزاب.)33 /
پیرمرد شامی دست خود را به آسمان بلند کرد و سهبار گفت :خددایا! بده درگاهدت
توبه میکنم .بارالها! از عدوات به آل محمد توبه می کنم و از قاتالن اهلبیدت
اظهدار بیدزار ی میجددو یم .تددا حددال قددرآن تددالوت مددیکددردم ،ولددی متوجدده ایدن مطلددب
نشده بودم( .طبرسی)307 - 306 /2 :1403 ،

برای حفظ حماسه عاشورا و دستاوردهای آن

حضرت سجاد فرمود :آری ما همان افرادیم.
آی دا ای دن آی ده را تددالوت کددردهای :واعل ُمددوا ّنمددا غنمد ُدتم مددن ش دیء فددأ ّن لِل ُخ ُمسد ُده
ُ
ول ّلر ُسول ولذی القر بی (انفال )41 :گفت :آری.
ّ
فرمود :ما ذوالقربی هستیم .آیا در سوره احزاب حقی که فقدط مخصدو ماسدت،

راهکارهای امام سجاد

فرمود :آن گروهی که خداوند به رسولش امر فرموده که حق ایشان را بپردازد ماییم.
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.4-3روشپرسشوپاسخ 

یکی دیگر از روشهای امدام سدجاد

روش پرسددش و پاسددخ بددود .امددام

بدرای حفدظ حماسده عاشدورا و دسدتاوردهای آن،

از فرصددت پرسددش و پاسددخ بددرای بی دان معددارف و اسددرار

عاشورا و هدایت و ارشاد مردم ،بسیار استفاده کرد.
ابن اعثم کوفی مینو یسد:
روزی علدی بدن الحسدین

 ،در بدازار شدهر دمشدق در حرکدت بدود کده بدا منهدال بددن
عرض کرد :ای فرزندد رسدول خددا!

عمرو صائبی روبهرو شد .منهال به حضرت

چگونه ایام را سپری می کنید؟ (کوفی)133 /5 :1411 ،

امام

در پاسخ فرمود :روزگار ما همانند بنی اسرائیل در نزد آل فرعون سپری شد.

فرزندددان مددا را کشددتند و بددانوان مددا را اس دیر کردنددد ... .ای منهددال! افتخددار عددرب بددر
غیرعرب آن است که محمد ،رسول خدا

از عرب است و فخر قدر یش بدر دیگدر

اسددت و مددا نی دز اهلبیددت همددان پی دامبر یم کدده مددورد
عددربهددا بدده وجددود پی دامبر
غصب ،ظلم ،قهر ،بغ و قتل قرار گرفتیمّ .إنا هلل و ّإنا إلیه راجعون  ،بر آنچه در
این ایام بر ما سپری شد( .همو)

امام

در پاسخ به سؤال منهال از تشبیه خود بده بندیاسدرائیل اشداره کدرده و علدت قتدل

فجیع امام حسین
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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و یارانش را غصب و ظلم و بغ

معرفی فرمود.

نکتدده قابددل تأمددل ایددن اسددت کدده ای دن پرسددش و پاسددخ حضددرت

در بددازار دمشددق اتفدداق

افتاد؛ جایی که معموال اکثر مردم برای رفع نیازهای خودشان در آنجدا رفدت و آمدد مدیکنندد
و این مکان گسترده و عمومی بهتر ین فرصت برای حضرت

اسدت تدا بده رسدالت خدویش

در جهت افشاگری و تبلیدغ دسدتاوردهای واقعده عاشدورا بپدردازد؛ چنان کده در ایدن پاسدخ هدر
چند کوتاه به تحلیل و واقعه عاشورا اشاره کرد.
.5-3روشهمراهی 

در توضیح این روش میتوان گفت ،کارشناسان تبلیغات ،به ظداهر در بخشدی از افکدار و
عقاید با مخاطبان خود همراه و همسو می گردند؛ به ناراحتی ،شدکایات و طدرح موضدوعات
توسط آنان عالقه نشان میدهند و با اجرای برنامههای متنوع و تحر یک زمینههای انفعدالی

ایشان در جلب توجه و جذب افکار عمومی می کوشند.
ّ
مجر یان پس از اقتدار و تسلط کافی ،در فرصتی مناسب _ با گفتن نکات مهم و حسداب
شده _ به مخاطبان ،آنان را به سوی اهداف مورد نظر خود متمایل می کنندد و افکدار عقایدد،
احساسات و رفتارشان را تحت تأثیر قرار میدهند .انعطافپدذیری ،خو یشدتنداری و پرهیدز
از پرخاش ،تسلیم احساسات نشدن ،توان بهرهبرداری مناسدب از فرصدتهای ایجداد شدده
از ارکددان اصددلی و اساسددی ای دن روش بددرای انتقددال پی دام و تأثیرگددذاری عمی دق بددر گیرندددگان و
مخاطبان است (کرمی.)72 :1385 ،
ّ
مبلغ عاشورا ،امام سجاد در یک مورد ،از این روش به ز یبایی بهدره بدرد و بدا مخاطدب
خددود همددراه شددد تددا در فرصددت مناسددب بددا بی دان نک دات حسدداس و دقی دق ،آنددان را بدده سددوی
اهداف مورد نظر خو یش متمایل کند که بیان آن خالی از لطف نیست و برای همگدان قابدل
بهرهبرداری و استفاده است.
یز یدد بددا شددهادت امددام حسدین

تصددور می کددرد بدده پیدروزی ظدداهری رسدیده و در حضددور

برسد .بنابراین دستور داد خطیب به منبدر بدرود و نسدبت بده امدام علدی

و امدام حسدین

ب دده ب دددگو یی بپ ددردازد (قم ددی576 :1379 ،؛ مجلس ددی137 /45 :1403 ،؛ ک ددوفی/5 :1411 ،
امام

فرمود« :ای یز ید! اجازه بده از این چوبها باال روم تدا سدخن بگدو یم» (مجلسدی،

137 /45 :1403؛ کوفی.)132 /5 :1411 ،
امام

بداالی منبدر رفدت و خطبدهای را ایدراد فرمدود کده در انتهدا همدۀ مدردم ضدجه زدندد و

گر یده کردنددد و بدا گر یدۀ خدود نگذاشددتند حضدرت ادامدده دهدد (قمددی576 :1379 ،؛ مجلسددی،
139 /45 :1403؛ کوفی.)133 /5 :1411 ،
یز ید برای جلوگیری از جو روانی و برپا شدن فتنه به مؤذن دستور داد اذان بگو ید تا بدین
گوندده کددالم امددام

را قطددع کنددد؛ ز یددرا اذان ،مددورد قبددول همدده مسددلمانان اسددت و در فرهنددگ

اسالم نهادینه شده است.
مددؤذن شددروع بدده اذان کددرد .امددام سددجاد

نی دز کدده میخواسددت از ای دن فرصددت مناسددب

برای حفظ حماسه عاشورا و دستاوردهای آن

.)132

راهکارهای امام سجاد

بزرگان و اشراف ،میخواست با طرح برنامهای ،تیر خال

را بزند و به آن هدف نهایی خدود
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استفاده کند ،با مؤذن همراه شد.
مؤذن گفت« :اهلل اکبر».
امام

خودش را با مؤذن همراه کرد و فرمود«:ال شیء اکبر من اهلل؛ هیچ چیزی بدزر تدر و

باالتر از خدا نیست».
سپس موذن گفت « :شهد ن ال إله إال اهلل».
امام سجاد

نیز فرمود« :شدهد بهدا شدعری و بشدری و لحمدی و دمدی؛ پوسدت و گوشدت و

خون من به این کلمه شهادت میدهند».
مؤذن گفت « :شهد ّن ّ
محمدا رسول اهلل».
امددام

از ابتدددای اذان تددا ای دنج دا بددا یز ی دد و مددؤذن و دیگددران همددراه شددد و صددبر کددرد تددا

لحظهای مناسب فرا رسد تا آن نکات دقیق را بیان فرماید.
بنددابراین حضددرت تددا اینجددا فقددط بددا مددؤذن همددراه اسددت؛ امددا وقتددی مددؤذن بدده اینجددا
رسید ،در حدالی کده امدام سدجاد در بداالی منبدر بدود خطداب بده یز یدد فرمدودّ « :
محمدد
ّ
ّ
هددذا جدددی م جدددک؟؛ ای یز ی دد! بگددو ای دن محمددد

کدده نددامش بددا ا کددرام در مأذندده گفتدده

میشددود جددد مددن اسددت ی دا جددد تددو؟ ا گددر بگددو یی جددد توسددت ،حاضددران و تمددام ای دن مددردم
میدانند که تو دروغ می گو یی و ا گدر بگدو یی جدد مدن اسدت ،پدس چدرا اهلبیدت و عتدرت او را
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کشتی؟» (قمی.)578 :1379 ،
وقتی کار به اینجا رسید ،یز ید باز هدم ترسدید و دسدتور داد ،مدؤذن اقامده را بگو یدد تدا نمداز
جماعت برپا شود .برخی با او نماز خواندند و برخی نخواندند و پراکنده شدند (همو).
یز ی دد از ابتدددا میخواسددت بددا برنامددهای طراحددی شددده امددام
حضرت

را نددابود و رسددوا کنددد؛ امددا

با روشهای مختلف از جمله «روش همراهی» توانست این مکر و نیرنگ یز یدد

را خنثی کند و به سود خو یش به پایان رساند .حتدی برخدی از اشدرافزادگان و بزرگدان شدامی
حاضر نشدند نماز جماعت را به خلیفه خودشان اقتدا کنند و پراکنده شدند.
جهگیهی 
.4نهی 

امام سدجاد

در آن عصدر اختنداق و خفقدان سیاسدی ،بدا اصدول و روشهدای کارآمدد بده

تبلیغ معارف اسالمی و تبیین دستاوردهای نهضت حسینی پرداخت.
امام

بدرای حفدظ حماسده عاشدورا از پدن روش تأثیرگدذار حکمدت ،موعظده و خطابده،

مجادله (مناظره) ،پرسش و پاسخ و همراهی استفاده کرد.
در روش حکمت ،معنای عام آن لحاظ گردیدد .امدام

در ایدن روش بدا راهکدار برهدان و

استدالل ،توطئههای عبیداهلل بن زیاد و حاکم اموی را خنثی فرمود.
امام سجاد

در طول مدیریت امامت خویش از راهکار رعایت مقتضیات حال غافل

نشد؛ زیرا امام

با خطابهها ،به افشاگری چهره واقعی یز یددیان پرداخدت و

در برهه خا

در برههای دیگر با سیاست سکوت و تقیه به وسیله دعا و مناجات اهداف متعالی خویش
را پیش برد.
یکی از روشهای زیبا و کداربردی در عرصده تبلیدغ ،مخاطدبشناسدی اسدت .امدام

در

این روش و با توجه بده شدناخت مخاطبدان خدویش ،دو خطبده متفداوت در کوفده و شدام ایدراد
فرمود که آثار آن در قیامها ظاهر گشت.
حفظ دستاوردهای نهضت حسینی استفاده نمود .همچنین به پیروی از آموزههدای قرآندی
از روش مجادله (مناظره) برای اثبات حقانیت واقعه کربال و عاشوراییان بهره برد.
اسددت کدده در آن امددام

در مجلددس یز یددد بددا مددوذن همددراه شددد و در فرصددت مناسددب بدده ایددراد

کددالم پرداخددت .امددام سددجاد

در برابددر مخاطبددان از فرصددت پرسددش و پاسددخ بددرای تحلیددل

واقعه جانگداز عاشورا بهره برد و به واکاوی این حادثه پرداخت.

برای حفظ حماسه عاشورا و دستاوردهای آن

یکددی از روشهددایی کدده مخددتص ویژگددی تبلیغددی امددام سددجاد

اسددت ،روش همراهددی

راهکارهای امام سجاد

امددام سددجاد

در روش موعظدده ،از فریضدده امربدده معددروف و نهددی از منکددر و نصددایح بددرای
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 ،تحقیدددق:

سیدعلی امامیان ،قم ،سرور ،چاپ دوازدهم.
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_ مسعودی ،علی بن حسین (1384ش) ،اثبات الوصیة اإلمام علی ابن ابدی طالدب
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انصار یان ،چاپ سوم.
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