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فرهنگ مهدویت رابطه عاشورا و  

 1فاطمه غالمی                                                                                                            

 :چکیده

دالیل  و مهدویت به پیوندهای عاشورا با فرهنگ مهدویت، رابطه عاشورا و با عنوان مقاله حاضر

)عج دی حکومت جهانی حضرت مه مهدویت دارد و عاشورا پیوندی عمیق با پرداخته است.این پیوند 

 علیه السالم()ایشان منتقم خون جدش اباعبداهلل  ادامه عاشورا است و استمرار واهلل تعالی و الشریف( 

 مام انبیاء وت و لیه السالم(ع)آید تا ندای امام حسین می)عج اهلل تعالی و الشریف( امام مهدی  باشد.می

ه به این چه موجب شد کدوش گیرد. آن شان را برجا مانده پرچم بر اولیای الهی را پاسخ گوید و

ا رهروان مهدویت است ت فرهنگ انتظار و تبیین رابطه بین قیام امام حسین و مسئله پرداخته شود،

ها نآالزم است که آمادگی الزم در  حسینی یکی است و منتظر به گوش باشند که نهضت مهدوی و

 خود را برای ظهور حضرت مهیا کنند. ایجاد شود و

 مهدویت. فرهنگ، عاشورا، رابطه، ها:کلید واژه
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 :مقدمه

کره خاک  باطل به موازات هم پیش رفته و جریان حق و زمان خلقت آدم تاکنون همواره دو از

بسترسازان  همواره حق مداران گذشته، یک از پیروان هر است. مصاف این دو خالی نبوده گاه ازهیچ 

وضعیت باطل  حق گرایان آینده تداوم بخشان راه حق پرستان گذشته، اند وحق گرایان آینده بوده

-این میان، ارتباط حجت در همین منوال بوده است. صراط مستقیم نیز بر افتادگان ازدور گان وپیشه

تربوده محکم تر وسعادت بشر بسیار عمیق بخشیدن به مسیر صحیح هدایت وتداوم  ای الهی دره

 راه انبیا و برد،آن به سر می نظر گرفتن شرایط عصری که در ولی الهی با در نبی و چرا که هر است؛

 بخشد.ی پس از خود را تداوم میاولیا

آله و  )صلی اهلل علیه و اسالم مبربه عنوان جانشینان پیا)علیهم السالم(  فرهنگ اسالمی ائمه اطهار در

یک از آنان همانند یک مشعل  وجود هر کنند.هدف مشترکی را دنبال می همگی نور واحدند و سلم(

 آنان را از دهند وبندگان خدا نشان میکامل هدایت را به  مسیر صحیح و روشن یا علم سرافراز،

دیگر پیوستگی بعضی از آنان با هم همه ارتباط واین  با دارند،گمراهی باز می شدن به ضاللت و گرفتار

توان با مراحل گوناگون می پیوندها بررسی این گونه از ست که ازا خصوصیتی برخور دارا ویژگی و از

-ریزه همین طور با بخشی از سرنوشت نهایی این مبارزات و باطل و چگونگی تداوم مبارزه حق و

 شد. اولیای الهی آشنا تحقق نهایی اهداف حیات بخش انبیا وروند  های الهی وهای دقیق سنتکاری

)عج با آخرین حجت الهی حضرت بقیه اهلل )علیه السالم(  ارتباط امام حسین بدون تردید پیوستگی و

حجت  چرا که با بررسی ابعاد مختلف پیوند این دو تعمق است؛ خور در بسیار بارز واهلل تعالی و الشریف( 

های الهی درسرتاسر عالم مشخص ارزش حاکمیت احکام و نگی فراهم شدن بسترالهی به خوبی چگو

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 مفهوم شناسی -1

رابطه -الف  

نفوذی که یک  چنین تأثیر وهم ارتباط که میان دو یا چند چیز وجود دارد. نوع وابستگی و هر

  1گویند.د را رابطه میدیگری داشته باش چیز در

 پیوند -ب

شاخه درختی به بردن  چنین به عمل فروهم دیکی نسبی  ونز به معنی خویشاوندی ولغت  در

  2شود.درخت دیگر گفته می

 عاشورا -ج

 و جمله روزهایی است که نزد مسلمانان عاشورا از زبان عربی به معنی دهمین روز ماه است. در

 ،آنروزی است که خداوند در  «رکیپو»عاشورا یا  به اعتقاد یهودیان، دارد. یهودیان اهمیت داشته و

اسرائیل را از دست ایشان بنی و )علیه السالم(حضرت موسی  رودخانه نیل غرق کرد وفرعونیان را در 

آن را  گیرند وروزه می ،شودتشرین را که عید کیپور نامیده میاین رو روز دهم ماه  از ؛نجات داد

خجسته  این روز را روزی مبارک و ،از اهل سنت بسیاری دانند.اسرائیل میکفاره گوساله پرستی بنی

این روز  گرفتن درلذا روزه  فریده است؛حوا را آ آدم و این روز خداوند، ه دراین باورند ک بر دانند ومی

 در لیه السالم(ع)نزد شیعیان این روز به جهت کشته شدن امام حسین  دانند، ولی درمستحب می را

 )علیه السالم(مساجد برای امام حسین  در دهند واندوه قرار می روز حزن وآن شوم است لذا این روز را 

  3کنند.می مرثیه سرایی سرایی و هنوح

 )علیه السالم( دت رسیدن حضرت امام حسینابه شه پس از دهم ماه محرم، کلمه عاشورا براطالق 

-عاشورا نمی ،محرم دهم ماه م براسال دوره پیش از صورت پذیرفته است. در ن حضرت،یاران آ و

ن سرزمین تا روز عاشورا در آ ه کربال رسید ودر روز دوم محرم ب )علیه السالم(د.کاروان اباعبداهلل گفتن

  4بودند.

                                                           
 .345. شعاری نژاد، فرهنگ علوم رفتاری، ص 1
 .802 -798، ص12. دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 2
 .92-91. جمعی از نویسندگان، از فرات تا فرات، ص 3
 .106. عاملی، الصحیح من سیره النبی جامعه مدرسین، ص 4
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 های زمانه درکربال است.طاغوتمقابل  یارانش در و )علیه السالم(نماد قیام امام حسین  عاشورا،

 و به ویژه در مبارزه با جریان کفر )علیه السالم(سیاسی امام حسین  حیات فکری و عاشورا، مراد ما از

گر رابطه عمیق حضرت مهدی مهدویت، پیوندی است که بیان رابطه عاشورا و مقصود از نفاق است.

 زیارت عاشورا و دعای ندبه، احادیث، است که در )علیه السالم(با امام حسین )عج اهلل تعالی و الشریف( 

  1.قدسه به این رابطه ناگسستنی اشاره شده استزیارت ناحیه م

 فرهنگ -د

 آموزش و برخی نیز فرهنگ را به معنای دانش، 2.بخشیدن اعتال کشیدن و فرهنگ یعنی باال

 (هنگ) است و که پیشاوند)فر(  مرکب از فرهنگ، 3اند.دانسته ادبی قوم یا ملتی آثار نیز پرورش و

 «ادوکا»فرهنگ هر دو مطابق است با ریشه  فرهیختن و کشیدن وریشه تنگ اوستایی به معنی  که از

 4باشد.ادب می فرهنگ که به معنای دانش و تربیت است و نیز به معنی تعلیم و به معنی کشیدن و

ها که فرد درجامعه ظرفیت سنت و قانون، اخالقیات، هنر، باور، مجموعه شاخت، -معنای اصطالحی: 

نسلی به نسل دیگر منتقل  های زندگی که برای آموزش ازشیوه زای امجموعه – کند.میکسب 

  6کند.رفع نیازهای اساسی خود اختیار میجامعه برای  شناسه نحوه زندگی است که هر - 5شود.می

 رسوم، فرهنگ محصول معنوی مشترک جامعه انسانی است که شامل آداب، با توجه به این تعاریف،

علت برتری  دانند وخود الزم می انجام آن را بر گروهی به آن معتقدند وشود که باورها می رفتار و

  7ای بر جوامع دیگر نیست.جامعه

 مهدویت -ه

همین ریشه است.البته گاهی  مهدویت نیز از به معنای هدایت شده است. مهدی اسم مفعول و

ن لقب آن حضرت نزد یتررمهدی مشهو 8رود.معنای هدایت کننده نیز به کار میای فاعلی به معن در

منصوب به مهدی  یا منسوب به مهدی است مطلقا، ی صفت نسبی است ومهدو سنی است. شیعه و

                                                           
 .  7. حسینی، سلیمان بن داود، قندوزی، ینابیع الموده، ص 1
 .18. کاشفی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، ص 2
 .227، ص3. دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 3
 .33ج همان،.  4
 .18. کاشفی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، ص 5
 .401. شایان فر، دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، ص 6
 حیدری، افغانستان، فرهنگ، تمدن..  7
 .416ای، فرهنگ الفبایی مهدویت پیرامون حضرت مهدی )عج اهلل تعالی(، ص. تونه 8
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مصدر  ،لحاظ لغوی مهدویت از 1است. امام دوازدهم شیعیان)عج اهلل تعالی و الشریف( صاحب الزمان 

ساخته  ،ه استجعلی است که پس از افزودن تای تأنیث به اسمی که یای نسبت به آن اضافه شد

 امام صادق از 2است. رهیافته بودن هدایت شده و بنابراین مهدویت به معنای مهدی بودن، شود.می

را مهدی  (و الشریف )عج اهلل تعالی این که امام عصر» فرماید:روایت شده است که می )علیه السالم(

نامند برای میرا قائم  او کند وای راهنمایی میبه خاطر این که به چیز گمشده خوانند،می

  3«فرماید.حق قیام می ن است که بهآ

 و فلسفه انتظار )علیه السالم(حسین  -2

صبح  در لسالم(ا)علیه  ه انتظار است که حضرت اباعبداهللففلس با توجه به روند آینده نگری مثبت و

-مین تحوالت آ یک سخنرانی وحی گونه به آینده و یاران درساعت مانده به شهادت  چند عاشورا

ه این کدهد بشارت می و کندیارانش را درکربال تحلیل می وهای اصحاب ورد خونآره  پردازد و

)عج اهلل هدیمبه ظهور حضرت  ورد وآها پدید میحرکت ماند،جاوید می وزنده  رود،ها هدر نمیخون

  .شودحکومت جهانی قرآن متصل می به عدل جهانی و انجامد ومیتعالی و الشریف( 

 پیامبرمان وارد  بکشند پس همانا ما بر را سوگند به خدا اگر امروز ما را، شما پس بشارت باد»

 از ه سرمن اول امامی هستم ک ،الزمان خرآ پس در ،بخواهد خدا مانیم تاهمان جا می شویم ومی

 حکومت جهانی را اداره  و سلم( لهآ و لی اهلل علیهص) ل محمدقائم آ پس از دارم وخاک برمی

نکه بر آ سازم تارا حرام کرده نابود می حیوانی را که خدا گوشت او هر ،پاکسازی زمین در کنم...می

 4«مانند.حیوانات پاکیزه باقی نمی ای جزروی زمین جنبنده

های مکه یا سخنرانی در بین راه مکه یا مدینه یا در ور را درجالب این که این سخنان شگفت آ

شهادت  های خون ولحظه بلکه در کند،کربال مطرح نمی ده روز اقامت در بین راه مکه وکربال یا در

ریختن  نان را درآ دو سخنرانی با کوفیان صحبت کرد و گاه که درنآ پرواز یاران به سوی خدا و و

شهادت  لحظه قبل از ندچ مطرح فرمود. ،مصمم دیدو سلم(  آله لی اهلل علیه وص)خون فرزندان پیامبر

سرنوشت  و (الشریف و )عج اهلل تعالی حکومت جهانی حضرت مهدی آینده جهان و یاران درصبح عاشورا از

                                                           
 .1863، ص2. معین، فرهنگ معین، ج 1
 .282. سلیمانیان، فرهنگ نامه مهدویت، ص 2
 .258، ص2. مفید، االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد، ج 3

 .81، ص45. مجلسی، بحاراالنوار، ج848، ص2الجرائح، ج  و . راوندی، الخرائج 4
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با صراحت بشارت  گوید وسخن  می)عج اهلل تعالی و الشریف( امام زمان  حکومت جهانی اسالم پس از

  پرسیدند: )علیه السالم( صادقامام  از 1رجعت حق است. ندهد که دورامی

وقتی آن حضرت از دنیا  عدل جهانی، استقرار و (و الشریف )عج اهلل تعالی پس از ظهور امام زمان»

امام پاسخ  قیام قیامت چه کسی حکومت واحد جهانی را اداره خواهد کرد. تا شد؟ و رفت چه خواهد

 برای رهبری جهانی قدرت را به دست  دارد وخاک برمی اول امامی که سر از داد:

)علیه آن شخص گویا توقع داشت نام مبارک امام علی  است. )علیه السالم(امام حسین  گیرد،می

)علیه شرافتی که خدا برای خون حسین  برای عظمت و امام پاسخ داد: پرسید چرا؟ بشنود، را السالم(

به دنیا باز  )علیه السالم(امام علی  ،(لیه السالمع)امام حسین  اما پس از عاشورا قائل است. و السالم(

 2«دارای عمر طوالنی است. گردد ومی

 انتظار ضرورت هماهنگی منتظران و -3

ام پیرامون حکومت ام )علیه السالم( های امام حسینخصوص سخنرانی شود درالی مطرح میسؤ

حکومت  نده ویآ از اجتماع حاجیان آماده،آن  در مکه، ه چرا دراینک و (و الشریف )عج اهلل تعالیمهدی 

زل بین منا چرا در گوید؟نمی دیگر امامان شیعه سخن بازگشت خود و دوران رجعت و عدل جهانی و

ده جهان ینآ دگرگونی مردم کوفه از م بن عقیل وشهادت مسل شنیدن خبر پس از کربال، راه مکه تا

اری ان را دلدخواهر زنان و خواند وردباری فرا میا که یاران را به بشب عاشور چرا در بحث نفرمود؟

مت جهانی حکو و)عج اهلل تعالی و الشریف( قیام حضرت مهدی  ینده وآ ستود ازشهادت را می داد ومی

 بررسی دقیق این سخنان حساس به این نتیجه  با خود سخنی به میان نیاورد؟

ناسبی وجود مهای باید زمینه طلبد والزم میآمادگی  امام منتظر، رسیم که طرح مباحث انتظار ومی

باید بین انتظار  د.ماده شهادت به فلسفه انتظار بیندیشنآ ایثارگر و باید منتظران واقعی و داشته باشد.

دنیا به  برلشریف( ا)عج اهلل تعالی و پیروزی امام زمان  زیرا اگر ته باشد؛تناسبی وجود داش ،منتظران و

 ایط وپس شر مادگی نیروها الزم نیست،پس آ جبری باشد، والیت تکوینی یاصورت معجز یا دخالت 

 بسیج نیروها ضرورتی نخواهد داشت. ای ندارد وهای منتظران فایدهویژگی

 تحقق شرایط  طلبد،های الزم میینهزم (و الشریف )عج اهلل تعالی جهانی امام زمان اگر ظهور

 خانه خدا، اعالم ظهور در پس از الزم دارد و ،اسالم رامادگی ملت آ آمادگی جهانی و خواهد،می

مدینه  خواهد که مکه ونیروهای فراوانی را می آزموده دارد و کار مردان جنگ جو و احتیاج به سرباز و

های ن خط شکن احتیاج دارد تا همه مرزپس به شهادت طلبا فتح کند، سپس عراق را آزاد کند و را

                                                           
 . 126 -125. دشتی، تهج البالغه، ص 1
 .334. ری شهری، میزان الحکمه، ص 2
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امکانات  با پس امکانات گسترده الزم دارد تا هیچ چیزی نهراسد، از ودشمنان جهانی را فتح کند 

امی انواع تمرینات نظ باید خودسازی کرد و بنابراین باید آماده بود و نظامی دشمنان خود مقابله کند.

 تواند ادعا کندکس نمی هر به کار گرفت. تهیه کرد و ها رانآ ها آشنا بود وبا انواع سالح را گذراند و

این رو امام  از را دارد، مادگی یاری کردن اوآ است و (و الشریف )عج اهلل تعالی که منتظر امام زمان

های لحظه بلکه در، بحث انتظار را طرح نفرمود ،جمعی میان هر در جا و هر )علیه السالم( حسین

  1شهادت فلسفه انتظار را مطرح کرد.

 زمینه سازی ظهور أثیرعاشورا درت -4

 تحقق حاکمیت جهانی اسالم وگسترش عدل و و)عج اهلل تعالی و الشریف( ظهور حضرت مهدی 

 این امر عظیم الهی تحقق نخواهد ها،نشرایطی دارد که بدون حصول آ دمات ومق عالم، توحید در

شعور  فداکاری، ایثار و برخوردار از آگاه و های مردمی بیدار وجمله آن شرایط، وجود توده از یافت.

مطلوب  بایستی مردم دنیا به این حد آل است.ایده حدی مطلوب و فرهنگ متعالی در اجتماعی و

جهانی  عمومی و بسیج  آل دست یافته باشند وآگاهی به رشد ایده علم و لحاظ اخالق و از برسند و

 عاشورا و ود.ها درآنان ایجاد شوبیخ ها وانگیزه جهانی به سمت پاکی ها صورت گیرد.ضد پلیدی بر

 ساله برد  هر های مردم بوده است وبیداری ها وقیام ها،ساالرشهیدان همواره محور انگیزش

جهان  ترین عامل گسترش اسالم درمراسم عاشورا مهم و هدایت مردم دارد بیداری و تری دربیش

مریکا معاونان سازمان اطالعات مرکزی آ گویی که با مایکل برانت یکی از گفت و در 2شود.شمرده می

نماینده سرویس اطالعاتی انگلیس  اشاره به جلسات سری مقامات سازمان سیا و با انجام شده است،

 آمده است:

 شاه در های اشتباهب اسالمی ایران فقط نتیجه سیاستما به این نتیجه رسیدیم که پیروزی انقال»

خیل بوده است فرهنگ شهادت د بلکه عوامل دیگری مانند استفاده از نقالب نبوده است،این ا مقابله با

 ،سلم( وآله  له علیه ولی آص)اسالم  چهارصد سال پیش توسط نوه پیامبر که این فرهنگ از هزار و

رهنگ ترویج فایام محرم این  ساله با عزاداری در هر آمده است و به وجود لیه السالم(ع)امام حسین 

 «یابد.سترش میگ شود ومی

کنندگان این گونه برگزار مداحان و های مالی از برخی سخنرانان وتصمیم گرفتیم با حمایت ما»

 3«متزلزل کنیم. سست و فرهنگ شهادت را های شیعه  وبنیان عقاید و مراسم،

                                                           
 .129 -127. دشتی، تهج البالغه، ص 1
 .21، ص«ویژه نامه محرم»یوسفیان، پیام.  2
 .70 -68پیامدها، صنگیزه ها، رویدادها، ا . داودی، رستم نژاد، عاشورا، ریشه ها، 3
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 هداف مشترک عاشورا ومهدویتا -5

 مبارزه باجاهلیت -الف

آمده  )علیه السالم( توصیف اباعبداهلل الحسین در السالم()علیه قول امام صادق  زیارت اربعین از در

 سردرگمی و بندگانت را از نادانی و ها خورد تاراه تو خون دل خدایا سید الشهدا در» است:

  به سپاه حربن یزید ریاحی فرمود: )علیه السالم( امام حسین 1«رهایی بخشد. ،گمراهی

 خدای رحمان را رها  اطاعت از اند وداده نشیطان ت ها به پیروی ازآگاه باشید که این»

ال مسلمین را به بیت الم بخشی از نمایند،الهی عمل نمی به حدود کنند وآشکارا فساد می اند،کرده

این وضعیت  من برای تغییر حرام کردند و حالل خدا را حرام خدا را حالل و ،اندخود اختصاص داده

  2«سزاورترم.

  فرماید:این زمینه می در السالم()علیه  امام صادق

و  آله لی اهلل علیه وص) تری نسبت به جاهالنی که رسول خداجاهالن بسیارسرسخت با همانا قائم ما»

 تری خواهدسختی بیش متحمل رنج و شود وروبه رو می ،ها مواجه بودآن دوران جاهیلت با در سلم(

زمانی برانگیخته شد که  (و سلم اهلل علیه وآلهلی ص) علت این جاهلیت این است که رسول خدا شد.

هنگامی )عج اهلل تعالی و الشریف( پرستیدند اما امام مهدیمی بی را های چومجسمه و مردم سنگ،ها

  3«شونداحتجاج به آن متوسل می کند که همه مردم برای مقابله با او به تأویل کتاب خدا وقیام می

 باشد.می )عج اهلل تعالی و الشریف( نشناختن امام زمانعصرغیبت،  مصادیق جهل در برخی از

هرکس بمیرد وامام زمانش را نشناسد به مرگ » فرماید:میآله و سلم(  )صلی اهلل علیه و پیامبراکرم

صلی اهلل ) پیامبر کتاب خدا است. اطالعی ازبی ،دیگر مصادیق جاهلیت از 4«جاهلیت مرده است.

قرآن را برای  ،هاییآن زمان، گروه در» فرماید:مورد مردم آخرالزمان می در (و سلم علیه وآله

الزمان  آخر در 5«کنند.ای برای آهنگ انتخاب میقرآن را وسیله گیرند وغیر خدا یاد می

اگر کسی بخواهد  شود وعمل منافی عفت...امری عادی می حجابی وبی رشوه گرفتن، دروغ گفتن،

همچنین  گویا منکر به معروف تبدیل شده است. شود،به شدت با او رفتار می امر به معروف نماید،

                                                           
 .245، ص6. طوسی، الغیبه، ج 1
. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 240االئمه االثنی عشر، ص . بحرانی، مدینه معاجز172. کوفی، وقعه الطف، ص 2

 .79ص
 .297. ابن ابی زینب، الغیبه النعمائی، ص 3
 .21، ص2. کلینی، کافی، ج 4
 .306، ص2االرشاد االسالمی، ج وزاره الثقافه و . قمی، کنزالدقایق، 5
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ارزش بین مردم بی دار درامانت مثال افراد راست گو و، شوندهای دینی به ضد ارزش تبدیل میارزش

  1شوند.فریبکار محترم می گو وشده ولی افراد دروغ

 د:فرمو )عج اهلل تعالی و الشریف(هدی درباره عصر ظهور امام م )علیه السالم( امیرالمومنین

زنان بدون پوشش وبرهنه اند وزینت  درآخرالزمان ونزدیک شدن رستاخیز که بدترین زمان هاست،»

شهوانی  شوند وبه سوی خواسته های نفسانی ها داخل میبه فتنه، های خود را آشکار می سازند

اینان درجهنم جاودانه خواهند  شمارند،حالل میحرام های الهی را  شتابند،به لذت ها می گرایند.می

 2 «بود.

 برپایی حکومت اسالمی -ب

می بود های اسالاحیای ارزش تشکیل حکومت اسالمی و)علیه السالم(  اهداف قیام سیدالشهدا یکی از

 ردشد تا تأسیس می )علیه السالم( حکومت اسالمی با رهبری امام حسین صورت پیروزی، لذا در

  .بتوان اهداف اسالم را تحقق بخشد آن یسایه

را نامشروع جلوه دادند  حکومت او قیام علیه او، بیعت نکردن با یزید و با )علیه السالم( امام حسین

دست گرفتن حکومت را  اگر چه ایشان در قت درصدد پس گیری منصب خالفت برآمدند.یحق در و

توان نمی بدون برپایی حکومت، 3دانستند.متعالی خود می ن به اهداف واال ودای برای رسیوسیله تنها

خود  )علیه السالم( امام حسین جامعه سخن گفت. عدالت درتحقق  احکام الهی و احیای معارف و از

 فرمود:اندار مدینه برای بیعت با او آمد، هنگامی که فرم دانست وشایسته منصب حکومت می را

ی شایستگی امام این موضوع نشان دهنده 4«بیعت داریم؟ ا شایستگی خالفت وکدامیک از م»

 اهل بیت پیامبر ما» جایی دیگر فرمود: برای تشکیل حکومت اسالمی است. در )علیه السالم(معصوم 

ها هستیم که به ناحق رهبری مردم سزاوارتر از این به والیت و و سلم( آله لی اهلل علیه وص)

 5«اند.پیش گرفته را در خدا دشمنی با فساد و ظلم وهمیشه راه  مدعی این مقام بوده و

  فرماید:تبیین همین هدف می در (رحمته اهلل علیه) امام خمینی

                                                           
 .10. حسینی، سلیمان بن ابراهیم، قندوزی، ینابیع الموده، ص 1
 .390، ص3. ابن بابویه، من الیحضره الفقیه، ج 2
 .81. جمعی از تویسندگان، از فرات تا فرات، ص 3
 .81. کوفی، وقعه الطف، ص 4
 .170. همان، ص 5
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ن این سخ»خیر برای حکومت نیامد، )علیه السالم( کنند حضرت سیدالشهداهایی که خیال میآن»

)علیه  دست مثل سیدالشهدا برای این که باید حکومت در مدند،ها برای حکومت آاین ،«صحیح نیست

  1«هستند. مثل کسانی که شیعه سیدالشهدا، شد وبا السالم(

دریافته بود که اکنون زمان حاکمیت امام معصوم نیست  )علیه السالم( سیدالشهدا اما این واقعیت را

ز که افرهنگ قرآنی فاصله گرفته  و و سلم( آله لی اهلل علیه وص)سنن نبوی  که جامعه آن قدر از چرا

 الزمان، آخر تشکیل حکومت مهدوی در هدف از از قرآن فقط رسم آن مانده بود. اسالم فقط نام و

بساط ستم برچیده  آن عدالت برپا گردد، هدف نهضت عاشوراست که در تحقق آرمان همه انبیاء و

درخصوص امام یه این آ» فرمود: )علیه السالم(امام صادق  2صالحان فرمانروایان مردم باشند. شود و

ن حضرت آ وند وعده داده که حکومت جهانی ازیعنی خدا 3«اصحابش نازل شده است. قائم و

آسایش را به  امنیت و اصحابش باشد تا بتوانند با تشکیل حکومت، و )عج اهلل تعالی و الشریف(مهدی 

گیرد زمانی شکل می )عج اهلل تعالی و الشریف( حکومت جهانی امام مهدی از گرداند.تمام مردم دنیا ب

مبنای  حکومتی که بر برپایی حکومت حقه الهی را داشته باشند، که تمام جهان آمادگی پذیرش و

 در سراسرگیتی شود. نفاق در شرک و سبب نابودی کفر و سراسر جهان فراهم شود و توحید در

چهره جهان برچیده  عدالتی ازبی ظلم و تمام عالم فراگیر و یکتاپرستی در حکومت جهانی مهدوی،

  4می شود.

 یزید که خود آن پیامبران الهی است نه افراد ظالمی چون معاویه و رهبری جامعه از حکومت و

افراد  مخصوص فرستادگان الهی و حالی که حکومت، در دانستند،مردم می را متصدی امر خالفت بر

 5جامعه اسالمی را ندارند. شایستگی حکومت بر لیاقت و حاکمان جور، ها وطاغوت صالح است و

زمانی که روز ظهور قائم » فرماید:می مورد این آیه در و سلم( آله لی اهلل علیه وص)پیامبرگرامی اسالم 

 گزیند تابرمی متعال مردی از اهل بیت من که اسم او همنام من است، خداوند ما برسد،

ن قرآ خداوند در 6«شده است. پر جور سازد همچنان که از ظلم و ، پرعدل و داد زمین را از

  فرماید:می

                                                           
 .30، ص21. خمینی، صحیفه نور، ج 1
 .55نور: آیه .  2
 .240. ابن ابی زینب، الغیبه النعمائی، ص 3
 .14. حسینی، سلیمان بن ابراهیم، قندوزی، ینابیع الموده، ص 4
 .105. انبیاء: آیه  5
 .336، ص3. اربلی، کشف الغمه، ج 6
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او خدایی است که رسول خود را با هدایت )قرآن( و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان دنیا »

  1«.غالب گرداند و )بر حقیقت این سخن( گواهی خدا کافی است

 گرداند وپیروز میهمه ادیان  امامی است که اسالم را بر او» فرمود: )علیه السالم(امام صادق 

در روایتی ازامام  2«باشد.  ستم شده ظلم و کند چنان  که پر ازداد می عدل و زمین را پر از

هیچ خاندانی که حکومتی برای آن  ست؛ا هادولت ما آخرین دولت» نیز آمده است: )علیه السالم(رباق

نیز به قدرت  نگوید اگر ما یکس تا رسد؛جز آنکه پیش از او به حکومت می مقدر شده باشد نیست؛

  3«کردیم.این چنین رفتار می رسیدیم،می

 منکر نهی از امر به معروف و -ج

ترین حیاتی ترین وسازنده ترین،مهم منکر دراندیشه اسالمی یکی از نهی از امر به معروف و

)علیه  امام علینگاه  جامعه دارد. از فرد وسالم سازی  بدلیلی درهای اسالمی است که نقش بیارزش

ای منکر مانند قطره نهی از به معروف و برابر امر راه خدا در کارها حتی جهاد در تمامی اعمال و السالم(

باید منتظر گسترش  که اگر این فریضه فراموش شود 4.پهناور است مقابل یک دریای بزرگ و در

ناامنی به  اقتصادی بود و سیاسی و اجتماعی، مسائل فرهنگی، ها درفساد ها وناهنجاری بسیاری از

  فرماید:می خداوند گردد.جامعه تبدیل می در یک معظل بزرگ

پس چرا در امم گذشته مردمی با عقل و ایمان وجود نداشت که )خلق را( از فساد و اعمال زشت »

تند و نهی کنند مگر عده قلیلی که نجاتشان دادیم، و ستمکاران از پی تعیّش به نعمتهای دنیوی رف

  5«.مردمی فاسق بدکار بودند

  فرماید:ای دیگر میسوره در و

همانا ما در میان هر امتی پیغمبری فرستادیم که خدای یکتا را پرستید و از بتان و فرعونان دوری  و»

کنید، پس بعضی مردم را خدا هدایت کرد و بعضی دیگر ضاللت و گمراهی بر آنان حتمی شد، اکنون 

                                                           

 28فتح: آیه  «الدَِّينِ كُلَِّهِ  وَكَفَى بِاللََّهِ شَهِيدًادِينِ الْحَقَِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى  هُوَ الََّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ».  1

 .481. کوفی، وقعه الطف، ص317، ص2. قمی، تفسیرالقمی، ج 2
 .333، ص52. مجلسی، بحاراالنوار، ج 3
 .542. سید رضی، تهج البالغه، ص 4

يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلََّا قَلِيلًا مِمََّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ  وَاتََّبَعَ الََّذِينَ ظَلَمُوا مَا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيََّةٍ ».  5

 .116هود: آیه  «أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ
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ید )و آنها در روی زمین گردش کنید تا بنگرید عاقبت آنان که )انبیاء را( تکذیب کردند به کجا رس

  1«(چگونه هالک ابدی شدند

کر برای من نهی از فریضه امر به معروف و )عج اهلل تعالی و الشریف( حکومت جهانی حضرت مهدی در

درباره  لسالم(ا)علیه امام باقر  از هست پذیری عدالت اجتماعی نقش به سزایی دارد. ها واحیای ارزش

  سؤال شد ایشان فرمود: حجسوره  41آیه 

خداوند ایشان را  اصحابش نازل شده است. و)عج اهلل تعالی و الشریف( این آیه درباره حضرت مهدی»

 اصحابش  به سبب او و سازد وظاهر می گرداند ودین خود رامالک مشرق ومغرب زمین می

دیده ظلم  روی زمین اثری از که در این اند تاچنان که سفهاء حق را میرانده میراند،ها را میبدعت

 2«عاقبت امور برای خدا است. کنند ومی منکر نهی از اصحابش امر به معروف و مهدی و نشود،

 عدالت اجتماعی -د

  3هست پذیری عدالت بود. همانند آرمان انبیای الهی، )علیه السالم( اهداف قیام امام حسین یکی از

ای عدالت اجر ستم و جلوگیری از اهدافش را نویسد یکی ازای که به مردم کوفه مینامه ایشان در

  فرماید:می کند وبیان می

حرام خدا  هگری را ببیند ککس سلطان ستم هر»: فرمود آله(  لی اهلل علیه وص) ای مردم رسول خدا»

کند می رفتار آله( لی اهلل علیه وص) خالف سنت رسول خدا شکند،را می عهد خدا حالل شمرده و را

نه  راه کردار و نه از سکوت اختیار کند و ولی او کند،ستم عمل می گناه و میان بندگان خدا به در و

خداوند است که  بر ،عیب جویی برنیاید مقام انکار و در سرزنش نکند و گر راسلطان ستم راه رفتار، از

  4«گر محکوم کند.سزای  همان ستم مسلمان را به کیفر و

 نماید زمین به واسطه نورقیام می که قائم ماهنگامی » فرماید:می )علیه السالم( اامام رض

سرتاسر  در دهد وی مردم قرار میمیان همه الت را دردترازوی ع شود،ایشان روشن می

امام » فرمایند:می )علیه السالم( باقر امام محمد 5«جهان هیچ انسانی به دیگری ستم نخواهد کرد.

نمایند به طور مساوی تقسیم می نمایند اموال راهنگامی که ظهور  (و شریف )عج اهلل تعالیقائم 

                                                           
نِبُوا الطََّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللََّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقََّتْ عَلَيْهِ الضََّلَالَةُ  َلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلَِّ أُمََّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللََّهَ وَاجْتَ و».  1

 .36نحل: آیه  «فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَِّبِينَ

 .87، ص2. قمی، تفسیر القمی، ج 2
 .25. حدید: آیه  3

 .505، صتحف العقولحرانی، ابن شعبه .  4
 .273. رازی، کفایه االثر فی النص علی االئمه االثنی العشر، ص 5
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و  لی اهلل علیه وآلهص)پیامبراکرم  1«نماید.میبدکار به عدالت رفتار  میان همه مردم نیکو کار و و

  فرماید:می سلم(

 عدل  از زمین را پر او دهم،یبشارت م (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) به ظهور مهدی را شما»

راضی  از او ساکنان زمین، ها وسمانساکنان آ شده است. ستم پر جور و که از گونههمان کند،می

کسی پرسید معنی صحیح تقسیم ثروت  کند.به طور صحیح تقسیم می ها راثروت اموال و شوند ومی

لی ص) های پیروان محمددل سپس فرمود: گردد.بین مردم تقسیم می به مساوات در فرمود: چیست؟

جا که دستور آن گیرد تاعدالتش همه را فرا می کند ونیازی میبی پر از را و سلم( آله و اهلل علیه

-هیچ کس جز یک نفر برنمی؛ مالی دارد برخیزد هرکس نیاز» زند: صدای بلند صدا دهد کسی بامی

 2«خیزد.

 هابدعتبا  ستیز -6

بدعت گذار یعنی آورنده  تازه ورسم  آیین نو و سابقه،بی پیدا و نو لغت به معنای چیز بدعت در

 ای درریشه دین حادث شده و عبارت است از امری که در اصطالح بدعت، در ت.آیین تازه اس رسم و

یعنی وارد کردن سخنی که  مذهب، بدعت در» نویسد:راغب می 3سنت نداشته باشد. و کتاب 

 4«اصول متقن نباشد. مستند بر سیره صاحب شریعت و روش و اش برعمل کننده گوینده و

  فرماید:دین می درمورد بدعت گذاران  در و سلم( آله صلی اهلل علیه و) اکرم پیامبر

 ها بسیاربه آن شکار کنید وآنها آ بیزاری خود را از بدعت را دیدید، اهل شک و گاه پس از من، هر»

به  ها تهمت بزنید تابه آن بگویید وعیوبشان را زیاد  ها زیاد بدگویی کنید ودرباره آن دشنام دهید و

 خداوند در نان نیاموزند.های آبدعت از ها برحذر دارید ومردم را از آن اسالم طمع نکنند و در فساد

  5«درجات شما را درآخرت باال خواهد برد. نویسد وکارهایتان برای شما حسنات میبرابر این 

 امام حسین به فراموشی رفت و تعالیم نبوی، بسیاری از ،(علیه السالم) شهیدان دوران امامت ساالر در

شکارا دست به زیرا یزید آ ها قیام نمود؛با بدعتمبارزه  برای احیای دین جدش و ناگزیر )علیه السالم(

لی ص) جانشین پیامبر خود را خلیفه مسلمین و جامعه اسالمی را دچار انحطاط و فساد آلوده بود و

های تمام ارزش کرد،مردم حکومت می چنین شخصی قطعا اگر بر دانست ومی و سلم( آله اهلل علیه و

قتل  تبدیل خالفت اسالمی به سلطنت، های معاویه،مهمترین بدعت یکی از بین می رفت. اسالمی از

                                                           
 .161، ص1. ابن بابویه، علل الشرایع، ج 1
 .351. ابن طاووس، الطرائف، ص 2
 .299، ص4. مرتضوی، ج 3
 .111. راغب اصفهانی، مفردات، ص 4
 .375، ص2. کلینی، کافی، ج 5
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داری فرعونی رشد سرمایه مصادره ظالمانه اموال مردم، ،لیه السالم(ع)محبان امام علی  عام مسلمین و

 یبرا )علیه السالم( نام برد که ساالر شهیدانروز چهارشنبه و... خواندن نماز جمعه در جامعه، در

ها مبارزه دست به قیام زد تا با این بدعتاحیای اسالم ناب،  الم دروغین اموی وساختن اس اعتباربی

 لی اهلل علیه وص) همان کاری را که رسول خدا (و شریف )عج اهلل تعالی امام مهدی 1ها را نابود نماید.وآن

چنان که رسول خدا  اعتبار خواهد ساخت،بی های موجود رابدعت دهد.انجام می انجام داد، و سلم( آله

 2.کندن گاه اسالم را ازنو بنا میآ منهدم نمود، اساس جاهلیت راآله و سلم(  )صلی اهلل علیه و

 ستم ستیزی -7

 زندگی  ستم، حکومت حاکمان جور ودوران  از این که در )علیه السالم(مام حسین ا

مرگ برای من جز سعادت و زندگی با ظالمان جز » فرمود:می نمود واظهار برائت می کرد،می

فزونی  فسادگری حکومت و به سب ظلم و )علیه السالم(همان گونه که امام حسین  3«ذلت نیست.

نیز زمانی به پا خواهد خاست که فسق  (و الشریف )عج اهلل تعالی امام مهدی اندوه مردم قیام نمود؛ رنج و

 ها،بشر در گردابی از بیدادگری رد ونهایت بگذ جامعه از گذار برهای تأثیرگروه ها وفجور حکومت و

نابودی  این مهم با ها است وبن بست نجات بشر در گرو رفع موانع و انحرافات و...غرق شود. ها،تبعیض

به طور » فرماینداین باره می در )علیه السالم( امام علی 4امکان پذیر است. فجور، تمام مظاهر فسق و

 لوث گمراه کنندگان  زمین را از کند وجائر را برکنار می فرمانروایان ظالم و« مهدی» او حتم،

  5«گرداند.میپاک  کاران،خدعه و

 مهدویت عاشورا و الیل پیوندد -8

صلی ) حفظ میراث پیامبر پاسداری و ،نهدف آ گرفت و قرارایی دنیای انسانی مقطع نه عاشورا در

به حد  شده و ستم آنان بسیار حالی که ظلم و گران بود درستم خواهی ازخون  و  و سلم( اهلل علیه وآله

یک  با امام عادل، مسلمانان خواسته شد که به جای بیعت با آن جا که از نهایی انحراف رسیده بود تا

 تمامی  روی گردانی از این امر به منزله کودتا و کنند. ستمگر بیعت طاغوت و

 تا )علیه السالم(زمان آدم  اصولی بود که به وسیله پیامبران الهی از ها وارزش ها وپیمان ها ومیثاق

                                                           
 .200 -205عاشورا، ریشه ها، انگیزه ها، رویدادها، پیامدها، ص. داودی، رستم نژاد،  1
 .87، ص2. نعمائی، ج 2
 .249. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 3
 .83. جمعی از نویسندگان، از فرات تا فرات، ص 4
 .120، ص51. مجلسی، بحاراالنوار، ج 5
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 ای جز قیام واین حال چاره در نازل شده بود. و سلم( لهآ صلی اهلل علیه و) زمان پیامبر بزرگ اسالم

قربانی  اش خود رابا تمام دارایی )علیه السالم( امام حسین عالی مقام حسینی نبود. و ارزش نهضت پر

 و صالحان شدن را پیدا کرد اولیا و وارث پیامبران و استحقاق میراث دار و انجام این کار، با کرد و

وجدان  ای وانسان آزاده هر بلکه بر مرد مؤمنی و زن و هر ولی بلکه بر و پیامبر هر عاشورا بر ایشان با

 انسانی حق بزرگی دارد. هر

عیارهای درست م گرفت،فرا می دنیا را ها،باطل ها وناحق ها وانواع انحرافاین نهضت نبود،  اگر

  آمدند،قدیس به نظر می فرومایه، اشخاص پست و کرد،موازین تغییر می رفت،بین می از

به نام باطل  کرد اما نهباطل طلوع می رفت ومیان می حق از شدند،ذلیل می خوار و ،های پاکانسان

مسیر  ا دریراه حقند  که بدانند دردون آنب شدند،شفته میآ مردم پریشان حال و بلکه به نام حق و

اشورای بزرگی عن آخر الزمان یا آ باط میان عاشورا واره ارتبدر داشتند.کورکورانه گام برمی باطل و

فی وانب مختلباید گفت که این ارتباط دارای ج آورد،به وجود می آن را ه السالم()علیکه امام مهدی 

 جمله آن ها: است که از

 هدف واحد -الف

این  بود. و سلم( آله صلی اهلل علیه و) حضرت محمد الهی، امت پیامبر طرحی اصالح گر در ،عاشورا

جهت  البته نه از اخالق، ها وسرمشق ها وارزش دین  و رسالت و طرحی همه جانبه بود که از طرح،

 فراتر نهاد و را پا دوستی، رداری ونیک فرمانب بندی وپای جهت عمل و بلکه از احکام، اصل شریعت و

 تمام زوایای دین که دچار گوشه گوشه و نزدیک، این طرح اصالحی نهضت حسینی از رفت. باالتر

 مأموریت عاشورای بعدی یعنی نهضت مهدویت،نتیجه  در کرد ولمس می انحراف شده بود، شکاف و

دین  اما این نهضت منحصر به مسلمانان و زندگی مسلمانان است، اصالح دین اسالم و درجه اول، در

 این همه  با برخواهد گرفت، جهانیان را در اسالم نیست بلکه تمامی جهان و

 ثار،آ گستردگی و بودن دربا وجود متفاوت نهضت مهدوی  های نهضت حسینی  وتوان گفت هدفمی

تأیید  نهضت نیز باید گفت که عاشورا نقطه عطف تأکید و تشابه اهداف دو مورد در یکی هستند.

عاشورای  دستورات دینی است. اجرای قوانین و احکام دین و تکیه بر ن وآ پاسداری از برپایی دین و

نهضت این  ادیان خواهد بود و تمام چیرگی آن بر نقطه عطف گسترش اسالم و بعدی هم مانند آن،

جامع  ثابت کند که اسالم دین کامل و ن است که این حقیقت رابرای آ )نهضت مهدویت( عاشورایی

  1حق است. منطق و راه راست و و

                                                           
 .94 -88زمان تا صاحب الزمان )علیه السالم(، ص . نعیم، سیر 1
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)عج  تحقق اهداف خود توسط فرزندش حضرت مهدی شخصا از )علیه السالم( حضرت امام حسین

خداوند آن روز  عمر دنیا یک روز باقی باشد، اگر از» دهد:می این گونه خبر (و الشریف اهلل تعالی

دنیا را پس از آن که از ظلم  گرداند که مردی از فرزندان من قیام کند ورا چنان طوالنی می

نیز اهداف  و سلم( آله صلی اهلل علیه و) اسالم پیامبر 1«.داد نماید عدل و پر از شده بود، ستم پر و

 نسل امام حسین خداوند از» کنند:ا این گونه بیان میر (و الشریف اهلل تعالی)عج قیام حضرت مهدی 

ها قائم اهل بیت من است که پس از ظهور زمین ه نهمین آنت کامامانی را قرار داده اس )علیه السالم(

 با )علیه السالم( امام حسین 2«شده بود. جور پر ظلم و حالی که از کند درقسط می را پر از عدل و

هایی بین بردن بدعت از و و سلم( آله لی اهلل علیه وص) سنت پیامبر اکرم هدف زنده ساختن احکام قرآن و

کربال  مدینه تا طول مسیر در شده بود قیام کردند و دین ایجاد امیه درنتیجه حاکمیت بنی که در

 ام،امت جدم رسول خدا قیام کرده من به منظور اصالح در» ضمن اشاره به انگیزه قیامشان فرمودند:

)صلی  اکرم شیوه مرسوم جدم پیامبر به همان سیره و منکر کنم و نهی از هم امر به معروف واخومی

  3کنم.پدم علی بن ابی طالب ع عمل می وآله و سلم(  اهلل علیه و

  کنند:ای به بزرگان قبایل بصره تصریح مینامه آن حضرت در

کنیم شرایطی که اکنون ما زندگی می در کنم.سنت پیامبرش دعوت می خدا و من شما را به کتاب»

های ارزش احکام و به جای آن بدعت و بین رفته و ازآله و سلم(  )صلی اهلل علیه و سنت رسول خدا

رستگاری هدایت  به راه ارشاد و شما را به یاری من برخیزید. بپذیرید و اسالمی نشسته است مرا غیر

  4«کرد.خواهم 

به خوبی اهداف واالی نهضت عاشورا  )علیه السالم( سخنان امام حسین مجموعه این گونه از از

حاکم  ها،بین بردن کج روی از سیره علوی، احیای سنت نبوی و ن،شود که احیای قرآروشن می

 گران،طه استبدادی حکومت ستمبین بردن سل از حاکمیت بخشیدن به حق پرستان، ساختن حق،

طرف دیگر وقتی  از ست.ا هانجمله آ اقتصادی و... از ی اجتماعی وهاعرصه عدل در ن قسط وتأمی

 های حکومت جهانی آن حضرت را مورد بررسی قرار ویژگی اهداف قیام منجی عالم بشریت و

                                                           
 .317. ابن بابویه صدوق، من الیحضره الفقیه، ص 1
 .257. ابن بابویه، صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ص 2
 .6. مجلسی، بحاراالنوار، ص 3
 .264، ص2. شریف قرشی، حیاه امام الحسین، ج 4
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مورد نهضت حسینی قابل  رفته در تعابیر مشابه به کار ها حتی باانگیزه دهیم همین اهداف ومی

  1هده است.مشا

 تمام  (و الشریف )عج اهلل تعالی حضرت مهدی» فرمایند:روایتی می در )علیه السالم( امام باقر

 تک تک  مقابل، در برد و بین خواهد سرتاسر جهان از دین را در شده در جادهای ایبدعت

جای دیگر ضمن تصریح به این  آن حضرت در 2«ورد.های نبوی را به اجرا درخواهد آسنت

)صلی اهلل علیه و آله و روش رسول اکرم  طبق سیره ویا آ)عج اهلل تعالی و الشریف(   حقیقت که امام مهدی

  فرماید:ن حضرت چنین میآعمل خواهد کرد درباره اصالحات انجام شده توسط  سلم(

 آله علیه ولی اهلل ص)اکرم  ای که پیامبربه همان شیوه و سلم( آله لی اهلل علیه وص)قائم آل محمد »

باقی  های جاهلیت شیوه ها وارزش شانه ون آن چه از کرد، ار خواهدتکردند رفرفتار می و سلم(

 احکام اسالم را از نو حاکمیت  ها،پس از ریشه کن کردن بدعت دارد واند از میان برمیمانده

  3«بخشد.می

 نیز  ستم آن حضرت با ظلم و برخورد داوری و مورد نوع قضاوت و در (علیه السالم) امام صادق

 فرمایند:می

 وبیداد از بساط ستم درزمان او چون قائم ما قیام کنند دربین مردم به عدالت داوری خواهند کرد و»

یافت  هرصاحب حقی به حق خود دست خواهد شده...و راه ها امن شد و روی زمین جمع خواهد

 «حاکمیت پیدا خواهد کرد.ر جامعه واحکام وارزش های حیات بخش دینی درسرتاس

و  )عج اهلل تعالی قیام امام مهدی مشترک بودن اهداف نهضت عاشورا با نتیجه آن که عالوه بر

های غرس نهال بذرها و (و الشریف )عج اهلل تعالی ت جهانی حضرت ولی عصرزمان حکوم در (الشریف

 شد و داد خواهد عدل و از پرن جان آبه برکت  نشست و جریان قیام کربال به بار خواهد شده در

سعادت  امنیت و بشر طعم واقعی صلح و خاتم تحقق خواهد یافت و آدم تا تمام اهداف انبیای الهی از

  4چشید. را خواهد

 

 

 های یارانویژگی -ب

                                                           
 .46 -47. مجله موعود، ارتباط امام مهدی )علیه السالم( با امام حسین )علیه السالم(، ص 1
 .62، ص3. حسینی، سلیمان بن ابراهیم، قندوزی، ینابیع الموده، ج 2
 .352، ص52. مجلسی، بحاراالنوار، ج 3
 .103. جمعی از نویسندگان، از فرات تا فرات، ص 4
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به وجود آورد  لوحی جاودانه را آن شرکت داشتند، عمل کرد افرادی که در عاشورای حسینی با

 تمام سنین حضور داشتند؛ در از ای وقهمنط های اجتماعی دینی وتمام تشکل آن افرادی از که در

 سیاه و شامی، یمنی و حجازی؛ عراقی و ثروتمند، فقیر و آزاد، بنده و بزرگ، این نهضت،کوچک و

 شرکت داشتند. ...مسیحی و مسلمان و های عثمانی،دارای گرایش شیعه و سالخورده، سفید،کودک و

 نوع تشکیالت و زیبا در نهضت ایشان لوحی عظیم و این گونه خواهد بود و هم،عاشورای مهدوی 

فساد  برطرف ساختن باطل و هم چنین در یاری آن و افرادی است که در کار پیروزی دین و عناصر و

صفات یاران امام  ها ومورد ویژگی روایات صحیحه در در کنند.هم همکاری می با از روی کره زمین،

های بیشتر کشور تقریبا از، تمام نقاط جهان اگر نگوییم از هاآمده است که آنتعالی و الشریف( )عج اهلل 

سالشان  نان مانند یارانی که سن واما آ ندهان آنان نزدیک به هم است،سن فرما اسالمی هستند و

 زنان و مردان و( الشریف )عج اهلل تعالی میان یاران امام مهدی چنین درهم هستند. نیست، یکی

 پیشوای الهی  وجود دارند که به آن رهبر و مسیحیانی نیز

ها آمده روایت در افرادی هستند و طبقه اجتماعی، رنگ  و جنس و میان آنان از هر در پیوندند ومی

  1شوند.تمامی مناطق جهان پراکنده می بعدها در کشورهای مختلفند واست که آنان از 

 خاندان واحد -ج

 نسلی به نسل دیگر خلقیات از تنهاترین عامل انتقال صفات و های خونی،چند که نسبت هر

نفسانی از  خصوصیات جسمانی و ترین عوامل اتصال صفات ونیست اما همین عامل یکی از اصلی

های اصلی آن دو تعلق شخصیت انتظار، های میان عاشورا ویکی از پیوند گذشتگان به آیندگان است.

)صلی  اکرم پیامبر 2باشد.می )علیهم السالم( خاندان مطهر اهل بیت انواده واحد است که آن،به یک خ

من دوازده  امامان بعد از» فرمایند:می (علیهم السالم) ضمن معرفی ائمه اطهار دراهلل علیه و آله و سلم( 

نفرشان قائم است که نهمین  )علیه السالم( تبار فرزندم حسین ها ازآن نفرند که نه نفر از

 ها ازخون آن ها گوشت من ونعترت من هستند.گوشت آ تن اهل بیت واین دوازده  است،

نهمین فرزند » فرمودند: )علیه السالم( روزی به امام حسین (لیه السالمع)امام علی  3«خون من است.

 آشکار او دین خدا را ،استآله و سلم(  )صلی اهلل علیه وقائم آل محمد  تو ای حسین،

                                                           
 .94 -89. نعیم، سیر زمان تا صاحب الزمان )علیه السالم(، ص 1
 .97 -96. جمعی از نویسندگان، از فرات تا فرات، ص 2
 .294، ص3اربلی، کشف الغمه، ج.  3
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 این باره خود امام حسین در 1«بخشید... سرتاسر زمین حاکمیت خواهد عدالت را در ساخته و

قائم به حق است خداوند به وسیله او زمین  نهمین فرزند من،» فرمایند:نیز می )علیه السالم(

او حق را برخالف میل  بخشید. دین را حاکمیت خواهد ساخت و مرده را دوباره زنده خواهد

  2«دشمنان احقاق خواهد کرد. مشرکان  و

 نقشه جغرافیایی  -د

های آن میانه موسم حج یا در پس از از مدینه به سوی مکه بیرون رفت. )علیه السالم(امام حسین 

شهادت عظیم به  آن نهضت و آن جا، در سپس به کربال رسید و مکه به سوی عراق عزیمت کرد، از

آن جا  د وبه همراه اسیران به شام برده ش )علیه السالم( حسین آن سر امام پس از .وقوع پیوست

اواخر  باید گفت که ایشان در )علیه السالم(مورد طرح زمانی حرکت امام حسین  در بود. خرایستگاه آ

آن جا خارج  های ماه ذی الحجه ازتقریبا نیمه مکه ماند و ماه در چهار مدینه خارج شد، ماه رجب از

 61شهادت ایشان دردهم محرم سال  نهضت و هشتم ماه محرم به کربال رسید و تا حدودا دوم شد و

  3هجری بوده است.

 (و الشریف )عج اهلل تعالی مکانی این گونه خواهد بود. امام مهدی نظر زمانی و نهضت مهدوی هم از

یارانش  دهد ومی  به حجراالسود تکیه رود وبقیع خارج شده و به سوی مکه می دقیقا از از مدینه و

 آن جا قبر امام حسین در کند ون جا به سوی کربال حرکت میآ سپس از ،شوندبه دور او جمع می

 ن جاآ در (سالم اهلل علیها) به سوی شام که مقام حضرت زینبسپس  کند،را زیارت می )علیه السالم(

نپیموده بود  آن را)علیه السالم( ماند که امام حسین این جا مسافتی باقی می .در شودراهی می ست،ا

و  )عج اهلل تعالیامام مهدی  ها،روایت بنابر طبریا است. گذر از فلسطین با آن مسافت میان شام و و

ماه رجب خروج  نظر زمانی هم سفیانی در از رساند.ساحل آن جا به هالکت می سفیانی را در (الشریف

همان تاریخی که امام  نفس زکیه در افتد واتفاق میماه مبارک رمضان حادثه صیحه  در کند ومی

 (و الشریف )عج اهلل تعالی امام مهدی شود.ترسان کشته می اند،رفته مکه بیرون از )علیه السالم(حسین 

و  )عج اهلل تعالیسالروز شهادت امام حسین  سپس ایشان روز دهم محرم در ماند،مدتی منتظر می

                                                           
 .467. صافی گلپایگانی، منتخب االثر فی احوال االمام الثانی عشر، ص 1
 .134، ص51. مجلسی، بحاراالنوار، ج 2
 .89 -94. نعیم، سیر زمان تا صاحب الزمان )علیه السالم(، ص 3
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چنین  نیز در )علیه السالم(همان گونه که شهادت امام حسین  کند،میخروج  سالی فرد، در (الشریف

  1سال هایی بوده است.

 (علیه السالم) منتقم خون امام حسین )عج اهلل تعالی(مهدی  -9

باقر  حمدمامام  روایتی که از در منتقم است. (و الشریف )عج اهلل تعالی القاب حضرت مهدی یکی از

ائم قکنند که چرا فقط به آخرین حجت الهی ن حضرت سؤال میآ وقتی ازنقل شده  )علیه السالم(

  فرمایند:می پاسخ آن حضرت در شود؟گفته می

 فرشتگان با ،را به قتل رساندند )علیه السالم( جدم امام حسین آن ساعتی که دشمنان، چون در»

فرزند  کسانی که برگزیده و حالی که ناله سر داده بودند عرض کردند پروردگارا آیا از ناراحتی در

ها خداوند به آنان وحی فرستاد که جواب آن در گذری؟می شهید کردند در مردانهرا ناجوان برگزیده تو

مدت زمان زیادی  چند بعد از آنان انتقام خواهم گرفت هر جاللم از ای فرشتگان من سوگند به عزت و

 پس از را به آنان نشان داد و علیه السالم()شبح فرزندان امام حسین  متعال نور و آن گاه خداوند

انتقام  )علیه السالم(دشمنان حسین  این قائم از با حال قیام بود فرمود: آنان که در اشاره به یکی از

  2«خواهم گرفت.

 منظور است که مظلوم کشته شد و )علیه السالم(حضرت امام حسین  این آیه، مظلوم در مراد از

ما » کنند:نیز تصریح می )علیه السالم( امام باقر است. )علیه السالم(امام مهدی  «جعلنا لولیه سلطانا»

گیری خون که قائم ما قیام کنند پی هنگامی هستیم. السالم( )علیهاولیای دم امام حسین 

 )علیه السالم(چنین روایت شده است که حضرت مهدی هم3«کرد.خواهد  )علیه السالم(امام حسین 

مهمترین قسمت خطبه به صورت  در خواند ومقام برای مردم خطبه می رکن وظهور بین  پس از

  را مورد اشاره قرار خواهد داد: )علیه السالم(تأثر شهادت مظلومانه امام حسین  ا نهایت اندوه ومکرر

گران را به سزای اعمالشان نتقام الهی که همه ستما منم شمشیر ای مردم جهان منم امام قائم»

)علیه ای اهل عالم جدم حسین بن علی  ها پس خواهم گرفت.آن حق مظلومان را از رساند وخواهم 

 دشمنان از ها رها کردند.روی خاک را عریان در بدن مبارک او تشنه به شهادت رساندند و را السالم(

  4«مردانه کشتند...ناجوان را )علیه السالم( روی کینه توزی جدم حسین

  فرمایند:می( السالمعلیه ) امام باقر

                                                           
 همان..  1
 .160، ص1. صدوق، علل الشرایع، ج239. طبری، دالئل امامه، ص 2
 .290، ص2. عیاشی، تفسیر عیاشی، ج560 -559، ص4. حسینی بحرانی، برهان فی تفسیر قرآن، ج 3
 .282، ص2. یزدی حائری، الزام الناصب، ج 4
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 های بلند به درگاه خداوند،مالئکه با گریه به شهادت رسید، )علیه السالم(وقتی که امام حسین »

شما است.  و سلم( لهآ لی اهلل علیه وص) پسر پیامبر گفتند: این حسین برگزیده شما و ضجه کرده و

 این قائم، با»فرمود:  مالئکه نشان داد وبه  را (و الشریف )عج اهلل تعالیسایه حضرت مهدی  خداوند

  1«گیرم.را می )علیه السالم( انتقام حسین

)علیه به عنوان خون خواه امام حسین  (و الشریف )عج اهلل تعالیزیارت عاشورا نیز از امام مهدی  در

کند که خداوند مرا روزی » به عنوان ثاراهلل معرفی نموده است: ایشان را یاد شده است و السالم(

 شما خاندان ظهور خواهد کرد، حق ناطق که از و )علیه السالم(خدمت حضرت مهدی  در

چنگال گروه  برای رهایی بشر از (الشریف )عج اهلل تعالیامام مهدی  2«خون شما را مطالبه نمایم.

سرکوب ها را های شدیدی همه آنطی جنگ پردازد وگسترده علیه آنها می به مبارزه سخت و ،ظلمانی

  3سازد.مغلوب می و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .64، ص1. طبرسی، اعالم الوری، ج465، ص1. کلینی، کافی، ج 1
 .177. ابن قولویه، کامل الزیارات، ص 2
 .74 -73ص. جمعی از تویسندگان، از فرات تا فرات،  3
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 :نتیجه گیری

 عاشورا است و استمرار مهدویت تداوم و دیگر دارند.دقیقی با یک عمیق و مهدویت پیوند عاشورا و

 در روایات آمده است که حضرت مهدی دارد و لیه السالم(ع)نقش مهمی درانتقام خون امام حسین 

نهضت  دالیل پیوند عاشورا و باشد.می )علیه السالم( جدش اباعبداهللمنتقم خون  (الشریف )عج اهلل تعالی

 های یاران وویژگی خاندان واحد و مکتب و توان به هدف واست که از جمله آنها می مهدوی بسیار

صلی )برای اصالح امت جدش رسول خدا )علیه السالم( امام حسین  ستم ستیزی دو نهضت اشاره کرد.

نیز  (الشریف )عج اهلل تعالیامام مهدی  منکر به پا خاست و نهی از امر به معروف و و سلم(و  آله اهلل علیه و

الزم است که منتظران ظهورش پیام عاشورا را  با ظهورخود، تداوم بخش همین هدف خواهد بود و

 عاشورا و خود کسب کنند. آمادگی الزم  را در بدانند که این دو مکتب یکی است و درک کرده و

گرایش آنان به سمت اسالمی شدن داشته است  بیداری مردم و نقش مهمی در مراسم آن همواره

 مکتب عاشورایی و دو از اهداف هر اند.به این مسئله اعتراف کرده چنان که حتی نویسندگان غربی،

اشاره جاهلیت و... مبارزه با اصالح جامعه، عدم بیعت با طاغوت و توان به عدالت اجتماعی،مهدوی می

 کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 :فهرست منابع

 * قرآن

 * نهج البالغه

 کتب فارسی -الف

(، قم، الشریف فرهنگ الفبایی مهدویت پیرامون حضرت مهدی )عج اهلل تعالیتونه ای، مجتبی،  .1

 ه.ش.1383چاپ اول،  انتشارات مشهور،

 )عج اهلل تعالی و الشریف(، موعودفرهنگی حضرت مهدی  ، قم، بنیاداز فرات تا فراتجمعی از نویسندگان،  .2

 ه.ش.1389چاپ چهارم، 

، قم، انتشارات علی بن ابی طالب )علیه پیامدها رویدادها، ها،انگیزه ها،ریشه عاشورا،داودی، سعید،  .3

 ه.ش.1387 السالم(،

سفه فل به نقل از، ها، رویدادها، پیامدهاانگیزه ها،عاشورا، ریشهـــــــــــــ، مهدی، رستم نژاد،  .4

 چاپ ،(علیه السالمامام علی بن ابی طالب )، (علیه السالمسین بن علی )عزاداری ح شهادت و

 ه.ش.1384اول،

 چاپ سوم، ،(علیه السالمه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین )قم، مؤسس ،پیام های عاشورادشتی، محمد،  .5

 ه.ش.1381

 بی تا. چاپ سوم، دانشگاه ها،، تهران، انتشارات لغت نامه دهخدادهخدا، علی اکبر،  .6

 ه.ق.1412چاپ اول،  بیروت، دارالقلم الدارالشامیه، ،مفردات الفاظ قرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .7

، تهران، بنیاد فرهنگی مهدی موعود، مرکز تخصصی مهدویت، فرهنگ نامه مهدویتسلیمانیان، خدامراد،  .8

 ه.ش.1388

 ه.ش.1375 امیر کبیر، تهران، ،فتاریفرهنگ علوم ر علی اکبر، شعاری نژاد، .9

 ه.ش.1377 انتشارات کیهان، تهران، کتاب اول، دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، علی رضا، شایان فر، .10

 ه.ش.1384 مرکز جهانی علوم اسالمی، قم، ،تاریخ فرهنگ وتمدن اسالمی محمدرضا، کاشفی، .11

 ه.ش.1381ادنا، تهران، انتشارات  ،2، جلدفرهنگ معینمعین، محمد،  .12

 ب: کتب عربی

 ه.ش.1381سالمیه، ا تهران، ،کشف الغمه علی بن عیسی، اربلی، .1

اهلل تعالی  جع)قم ،مدرسه االمام المهدی ،التبصره من الحیره االمامه و ،علی بن حسین صدوق، ابن بابویه، .2

 ه.ق.1404چاپ اول،  ،و الشریف( 

 ه.ش.1376چاپ ششم،  انتشارات کتاب چی، ،تهران ،االمالی محمدبن علی، ،ـــــــــــــ .3

 ه.ش.1385 چاپ اول، داوری، قم، ،1جلد، عیعلل الشرا بن علی، محمد ،ـــــــــــــ .4



24 
 

چاپ سوم،  انتشارات اسالمی، ، دفتر3لدقم،ج ،من الیحضره الفقیه بن علی، محمد ابن بابویه، صدوق، .5

 ه.ق.1413

 دارالکتب االسالمیه،، تهران ،1جلد ،تمام النعمه و کمال الدین بن علی، محمد ،ـــــــــــــــــــ .6

  ه.ش.1358

چاپ  حاذق، قم، ،(کرمیی ترجمه) ،«مثیراالحزان»آزادی سوگ امیر در بن محمد، جعفر ابن نماحلی، .7

 ه.ق.1406اول، 

 ه.ش.1356 مرتضویه، ،راتیاکامل الزبن محمد، ابن قولویه، ابی القاسم جعفر .8

 ه.ق.1404 قم، جامعه مدرسین، ، 2جلد ، تحف العقولابن شعبه حرانی،حسن بن علی،  .9

قم جامعه  ،لیهم السالم(ع)شرح االخبار فی فضائل االئمه االطهار  ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، .10

 .ه.ق1409مدرسین،

 ه.ش.1397چاپ اول،  ، تهران، نشرصدوق،الغیبه النعمائیبن ابراهیم،  ابن ابی زینب، محمد .11

چاپ سوم،  ،التوزیع النشر و بیروت، دارالفکر لطباعه و، 8جلد ، لسان العرب بن مکرم، محمد ن منظور،اب .12

 ه.ق.1414

 ه.ش.1374چاپ دوم،  انتشارات نوید اسالم، ،قم ،(الهامی ترجمه ی) ،الطرائفابن طاووس، علی بن موسی،  .13

جاپ اول،  موسسه المعارف االسالمیه، ،قم، 3جلد  ،االئمه االثنی عشر مدینه معاجز هاشم، بحرانی، .14

 ه.ق.1413

 ه.ش.1393، چاپ چهارم، 3جلد ، ینابیع المودهجمال حسینی، علی، سلیمان بن ابراهیم، قندوزی،  .15

 ه.ق. 1417قم، دارالتفسیر، ، 4جلد ،البرهان فی تفسیرالقرآنحسینی بحرانی، هاشم،  .16

چاپ  انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی، تهران، ،21جلد ،صحیفه نورخمینی، روح اهلل،  .17

 ه.ش.1369اول، 

 ه.ق.1401قم، انتشارات بیدار،  ،کفایه االثر فی النص علی االئمه االثنی العشرخزازرازی، علی بن محمد،  .18

 ،«السالمعلیه »قم، مؤسسه امام مهدی  ،3جلد، الجرائح الخرائج وبن، هبه اهلل،  راوندی، قطب الدین، سعید .19

 ه.ق.1409چاپ اول، 

 تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی مرکزبی جا،  ،(لیه السالمعحیاه امام الحسین ) باقر، شریف قرشی، .20

 ،بی تا.

لیه عحضرت معصومه ) ،قم، منتخب االثر فی احوال االمام الثانی عشرلطف اهلل،  صافی گلپایگانی، .21

 ه.ش. 1377(، السالم

 ه.ق.1403چاپ اول،  ،انتشارات مرتضی ،مشهد، 1جلد  ،االحتجاج علی اللجاج بن علی، احمد طبرسی، .22

 ه.ش.1375چاپ سوم،  ، مرتضوی،تهران ،4جلد  ،مجمع البحرین طریحی، فخرالدین، .23

 ه.ق.1411چاپ اول،  دارالمعارف االسالمیه، ، قم،الغیبه بن الحسن، محمد طوسی،  .24
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 .بی تا دارالذخائر، ،1 جلد، دالئل االمامه بن جریر، محمد طبری آملی، .25

 ه.ق.1270بی جا، ،اعالم الوری فضل بن حسن، طبرسی، .26

 .ه.ق.141 سحرگاهان، ،الصحیح من سیره النبی، مرتضی جعفر عاملی، .27

 ، 2لد ج ،(عبداهلل صالحیی ترجمه) ،تفسیرعیاشی،انتشارات ذوی القربیبن مسعود،  محمد عیاشی، .28

 بی تا.

مؤسسه  ،11لد، جاالرشاد االسالمی وزاره الثقافه و الدقایق، کنز محمدرضا، بن محمد قمی مشهدی، .29

 بی تا.  نشر، ا الطبع و

 ه.ق.1404چاپ اول،  قم، دارالکتاب، ،تفسیرالقمیقمی، علی بن ابراهیم،  .30

 ه.ق.1407 چاپ اول، تهران، دارالکتاب االسالمیه،، 8جلد، الکافی بن یعقوب، کلینی، محمد .31

 ه.ق.1417چاپ سوم،  ، قم جامعه مدرسین،وقعه الطف لوط بن یحیی، کوفی، ابومخنف، .32

 کتابخانه مرکز تحقیقات آموزش وپرورش، قم، ،عیون الحکم والمواعظ ، علی بن ابی نزال،واسطی لیثی .33

 ه.ش.1376

 44جلد  اسالمیه،چاپ چهارم،  ،اراالنواربح بهبودی، ،باقربن محمدتقی ،محمدباقر محمد، مجلسی .34

 ه.ش.1386

مؤسسه فرهنگی دارالحدیث،  ،(حمیدرضا شیخیی ترجمه) ،میزان الحکمه محمد، محمدی ری شهری، .35

    ه.ش.1395چاپ پانزدهم، 

 ،(لیهم السالمعمؤسسه آل البیت ) ،، قماالرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العبادفید، محمدبن علی، م .36

  ه.ش1413چاپ اول؛ 

 ی شاهپورحسینی، چاپ دوم، تهرانترجمه ،«علیه السالم» سیرزمان تا صاحب الزمانبالل،  عیم،ن .37

    .1387اهلل تعالی و الشریف(،  عج)،موعودعصر

 ه.ق.1422، مؤسسه االعلمی، 2لدج ،الزام الناصبعلی بن زین العابدین،  زدی حائری،ی .38

 ها فصلنامه -ج

 ،6شماره فصل نامه پگاه اندیشه، سال چهارم،  ،«تمدن فرهنگ، افغانستان،» حیدری، غالم رسول، .1

 ه.ش.1389

 .ه.ش.1382، 42، مجله موعود، شماره ارتباط امام مهدی )علیه السالم(  با امام حسین )علیه السالم( .2

 


