بیانات امام حسین

درباره مهدویت و ظهور
آزاده ابراهیمی فخاری
تاریخ پذیرش98/11/27 :

تاریخ دریافت98/7/25 :

چکیده

عاشورا نقطده عطدف تداریخ اسدالم و تشدیع اسدت و پدژوهش در همده
زوایای آن الزم و ضروری بده نظدر میرسدد .امدا آنچده بدیش از همده

اهمیدت دارد ،هدددف امددام حسددین

از برپددایی ایددن قیددام اسددت .در

ایددن راسددتا بررسددی دقیددق سددخنان ودیدددگا ایشددان دربددار آینددد و
میفرماید ،ضدروری
مهدویت و چشماندازی که برای جهان مطر ح 

مینماید .این نوشتار با روش توصیفی _ تحلیلی ،به تقسیمبنددی

و تحلیل بیانات امام حسین
امددام حسددین
مهدددی

در این زمینه پرداخته است.

در بیانددات خددود بددا پددرداختن بدده ویژگیهددای امددام

و نشددانههددای ظهددور و خصوصددیات حکومددت مهدددوی،

اهمیددت و عظمددت ظهددور منجددی را بددرای شددیعیان خددویش تددداعی

ساخته است.

کلیاوه ها :امام حسین  ،مهدویت،غیبت صغرا ،غیبت کبرا.

 .1طلبه سطح 4گرایش تفسیر تطبیقی ،فاطمة الزهرا  ،اصفهان ()a.ebrahimy313@gmail.com
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مقدمه 

در یکی از فرازهای ز یارت عاشورای امام حسین

میخوانیم:

َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ل ُ
مارک مممع لِ مممام
َ لؤمئل لن َب ِلغ ِنم للمقممام ل محمم ا ُّکم ِعنممدلِ َ لن َوزق ِنم طلم ثم ِ
ُ
ُ
ناط ِبالح َّ ِمنک ؛
ظاهر ِ
هدی ِ
من از خداوند درخواست میکنم که مرا به مقام شایسته و ستودهای که برای شدما
در نزد پروردگار است برساند و خونخواهی در رکاب امدام هددایت از خانددان شدما
که ظهور کرده و به حق نطق میکندد _ حضدرت مهددی موعدود

_ را نصدیب مدن

فرماید تا انتقام خون به ناحق ر یختۀ شما را بگیرم.

با بررسی بیانات امام حسین

درباره مهدویت و امدر ظهدور مدیتدوان بده پیوندد عمیدق و
مدیدانسدت و آن

ناگسستنی این دو قیام مهم و سرنوشتساز واقدف شدد .آنچده حسدین

را به اصحاب ب رگوارش انتقدال داد ،هددفی بد ر بدود کده آیندد جهدان را رقدم مدیزندد و صدد
البته ارزش چنین جانفشانیها را داشته و دارد.
عاشورا زمینهساز قیام و انقالب منجی بشدریت خواهدد بدود؛ چدرا کده ایدن واقعده ،موجدب
ایج دداد ی ددک اندیش دده بنی ددادین در ش ددیعه ش ددده ک دده م ددر  ،بهت ددر از زن دددگی تح ددت حکوم ددت
ستمگران و قدرتهای کافر است .این اندیشه در طول تداریخ بدا شدیعه همدراه بدوده و چندین
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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عاملی باعث شکلگیری انقالبهایی مانند انقالب اسالمی ایران شد.
ادامده همدین تفکدر اسددت کده بده یدداری خددا بده انقدالب جهددانی مهددی
شد .شیعه معتقد است مهدی میآید که مأموریت حسین

منجدر خواهددد

را تکمیل کند و بده سدرانجام

برساند تا ظلم و ستمی در جهان باقی نماند و عدل و داد سراسر جهان را فراگیرد.
امددام حسددین

در مددوارد متعددددی بدده امددر ظهددور و مباحددث مهدددویت پرداختدده اسددت.

نوشتار حاضر درصدد طبقهبندی و تحلیل و بررسی این بیانات است.
توصیفمهدی

ام ددام حس ددین

اززبا حسی



در م ددواردی ب ددا بی ددان ویژگیه ددای ام ددام مه دددی

دله ددا را ب دده س ددوی

ایش ددان ترغیدددب مدددیفرمدددود و بددددین وسدددیله زمینددده ظهدددور آن ب رگدددوار را در قدددرنهدددای آیندددده

آماده میساخت.
امددام

در پاسددخ بدده مددردی کدده از آن وجددود مقدددس سددراغ می گرفددت ،امددام زمددان

را

اینطور توصیف فرمود:

ُ
ْ
ْ
اش ِم ْ ِذ ْر َ ِة ط ْ ِا لُّعر ِ َ ْبح ِر م ِغی ِضها ِإذل ارا ِْ َ مخ ِف ِمر س ْه ِلهما ِإذل س ِتیم ْت َ
ِم ْ ب ِن ه ِ
ْ
ْ
ُی ُ ل ُ ُ ْ
ْ
ْ
ون ل کتنع ْت َ ن
م ْع ِد ِن صف ِتها ِإذل ل کتدر ِْ ن ْیج ُب ُ ِإذل للمنایا هکع ْت َ ن خور ِإذل ل من
ْ
ُْ
ْ
ی ْن ُک ُل إذل ْلُّ ُکم ُاة ْ
لصطرع ْت ُمش َِّمر ُمغل ْ ُِّم ظ ِفمر ِض ْمرغامَ ح ِصمد مخ ِمد ِذ کمر ؤم ْیف
ِ
ُ ْ
ْ
ْ ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
َّ
ُ
ُ
م
مار ز جمد ِفم س کمر ِم
لِ رسس قمث نشم رسؤم ِفم ب ِ
ِم ْ ُؤ ُی ِف ِ
مار ز [غ ِ
ماذ ِ لُّوم ا ِا َ ع ِ
ْ
ْ
ُ َّ
للمْح ِت ِد ف ی ْص ِرف َّن ع ْ ب ْیع ِت ِ ص ِارف ع ِارض ی ُن ُص ِإُّم لُّ ِف ْتن ِمَ کمل منماص ِإ ْن قمال
ْ
ُ
ُ
ُ
فش َُّر قا ِئل َ ِإ ْن ؤکت فیَ اعا ِئر ث َّ رجع ِإُّ ِصف َِ للم ْه ِد ِ َّی فقال س َْؤ ُعک ْ ک ْهفا َ
ْ ُ ْ
ُ ُ
س کث ُرک ْ ِعلما َ س َْصلک ْ ر ِحما؛ (نعمانی)214 /13 :1397 ،
از بنیهاشم ،از قله بلند عرب ،از جایگاه ژرف دریای آن او کار آمد ،چیدرهدسدت،

پیددروز و سددرافراز اسددت .او شددیر ص دحنه پیکددار و دشددمنشددکن نددامآور اسددت .او از
شمشیرهای خداست و در عین حال ساالر بخشنده و ب رگدوار اسدت .اندیشده او از
دنیدا و آخدرت رهیدده و در عدالیترین جایگداه سدیادت و منزلدت و قدرب خداونددی
جای گرفته است .پس هشدار که شیطان از حق برگشدته ،در هدر زمدانی بده فتندهای
برمیخیزد تا شما را از بیعت با او منصرف کند .س س حضرت به اوصاف مهدی
رحمش از همه بهتر و بیشتر است.

همین طور در روایت دیگری در توصیف ایشان میفرماید:
م َُّدی ؤنَ م َ ؤف َ ؤنَ م م ؤم بم عممرلن
قال ف لُّقائ منا ؤن م لْلنبیاء
یصلح لِ سمر ف ُّیلَ َلحدة َ .ع للحوی
ؤنَ م نوح َ ؤنَ م إبرلهی َ ؤنَ م م ؤ َ ؤنَ م عیو َ ؤنَ م سَ
فأما مم نموح فطمول لُّعممر َ سمما مم إبمرلهی فتفماء لُّم ناة َ
َ ؤنَ م محمد

لعتْلل لُّناس َ سما م م ؤ فالخ ف َ لُّغیبمَ َ سمما مم عیوم فماخت ف لُّنماس
فالخواج باُّویف؛ (اربلی،
فی َ سما م سَ فاُّفوج بعد لُّبل َ سما م محمد

)522 /2 :1381

در ق ددائم م ددا س ددنتهایی از از انبید دا باش ددد؛ س ددنتی از ن ددوح ،و س ددنتی از اب ددراهیم ،و

درباره مهدویت و ظهور

َ هم قائمنما سهمل لُّبیمت

بیانات امام حسین

اشاره کرد و فرمود :پناه دهندگیاش از همه فراگیرتر ،علم او از همده فد ون تدر وصدله
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.

سددنتی از موسددی ،و سددنتی از عیسددی ،و سددنتی از ای دوب ،و سددنتی از محمددد

و ام ددا از ن ددوح پ ددس آن دراز عم ددر اس ددت .و ام ددا از اب ددراهیم پ ددس خف ددا والدت و

اعتد ددزال از مد ددردم .و امد ددا از موسد ددی ،خد ددوف و غیبد ددت .و امد ددا از عیسد ددی اخد ددتالف
مد د ددردم در او .و امد د ددا از ای د د دوب پد د ددس فد د ددر بعد د ددد از محند د ددت و شد د دددت .و امد د ددا از
محمد

خرو با شمشیر.

صفات یادشده ،معانی مشخصی دارند ،به جز صفت خدوف کده طبدق روایدت ایشدان از
حضرت موسی

به ارث بردهاند .برای روشن شدن معنای این صفت در مهددی

بدده بیددان آن در حضددرت موسددی

بایدد

پرداخددت .در ایددن بدداره سددخن مددوالی متقیددان علددی

راهگشا خواهد بود؛ ایشان میفرماید:
ُّ َ جس م ؤ

خیفَ عل نفو بمل لشمف مم غلبمَ للجهمال َ اال لُّضم ل؛

(دشتی :1379 ،خطبه)6

موسددی

هرگددز بدده خدداطر خددودش در درون دل احسدداس تددرس نکددرد ،بلکدده از آن

ترسید که جاهالن غلبه کنند و دولتهای ضالل ،پیروز شوند.

ایشددان محبوبیددت و اهمیددت وجددود مقدددس امددام زمددان

را بدده گونددهای بددرای شددیعیان

ترسیم می کردند که همگان مشتاق دیدار وخدمتگزاری او میگردیدند.
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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روزی فردی درباره امام مهدی
است؟ امام حسین

از ایشان سؤال کرد که آیا ایشان هماکنون متولدد شدده

فرمود:

ُ
ن َُّ ْ ل ْا ُ ُ
رکت لخد ْم ُت ل َّیام حیات ؛ (شریفی ،بیتا)73 :

نه ،اگر او را مییافتم تا زنده بودم ،خدمتش را میکردم.

اما حسی

وامرظه ر 

این بحث به دو قسمت تقسیم میشود؛ قسمت اول سخنان ایشان در بداره قبدل از ظهدور
(غیبت کبرا) و نشانههای ظهور ،و قسمت دوم بیاناتی از آن ب رگوار درباره وقایع بعدد از ظهدور
وویژگیهای حکومت جهانی امام زمان

.

.1همامحسین

وغیبتولیعصر

از زمان امام حسین



تا دوران غیبت کبدرا و ظهدور ،زمدان ز یدادی اسدت؛ ولدی از بیاندات

ایشددان مشددخص میشددود کدده از همددان ابتدددا بددا توجدده بدده ایددن هدددف و چشددماندازی کدده بددرای
آینده بشریت در نظر داشت ،گدام برداشدت و تمدامی اقددامات خدود را بدا ایدن رسدالت عظدیم
هماهن

میفرمود.

امددام حسددین
مهدی

در بیان ددات خددود ،اذهددان جامع دده را بددرای طددوالنی شدددن غیبددت امددام

آماده کرده و از آزمایش خطیر الهی در این دوران سخن می گوید:
ُّصاح هیل لنمر _ یعن للمهدی

_ غیبتان؛ لحدلهما تطول حتم یقمول بعضمه :

َ ن یطلمع علم م ضممع لحممد مم َُّم َ ن

مماِ َ بعضممه  :قتممل َ بعضممه  :ذهم
غیر لن للم ُّ لُّیی لمر ؛ (صدو  ،بیتا)317/1 :

برای صاحب امر ،دو غیبت است؛ یکی از آن دو چنان طدوالنی شدود کده گروهدی از

آنان بگویند :مرده است .و جمعی بگویند :کشته شده است .و جمعی بگویند :او
رفته است .و هیچ کس از جایگاه او اطالعی نخواهد داشت ،جدز رهبدری کده بده او
امر کرده است.

همچنددین در بیددانی دیگددر بدده ص دبر در زمددان غیبددت سددفارش می کنددد و آن را امددری الزم و

برای او غیبتی است کده گدروههدایی در آن از دیدن برمدیگردندد و گدروههدایی دیگدر بدر

آیین خود استوار میمانند و در این راه آزارها میبینند .به آنان گفته مدیشدود :ایدن
وعده کی واقع خواهد شد اگر راستگو هستید؟ آندان کده بدر ایدن آزارهدا و تکدذیبها

صبر کنند ،همانند کسی هستند که شمشیر به دست گرفته و در پیشاپیش رسول
اکرم

امددام حسددین

جهاد میکند.

در بیددانی دیگددر ،وضددعیت جامعدده و روابددط بددین مسددلمانان را در زمددان

درباره مهدویت و ظهور

ُّ غیبَ َرتد فیزا لق لم َ یثبت عل لُّمدَ فیزما آخموان فیم ذان َ یقمال لهم  :متم
هیل لُّ عدلن کنت صااقی  .لما لن لُّصابر فم غیبتم علم لنذی َ لُّتکمیی بمنُّْمَ
؛ (مجلسی ،بیتا)385/3 :
للمجاهد باُّویف بی یدی رؤول لِ

بیانات امام حسین

ضروری برای مردم آن دوران به شمار میآورد:
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غیبت کبرا چنین ترسیم میفرماید:
ن یکون لنمر لُّیی تنتظوَ ن حت َبرل بعضک م بعض َ یتفل بعضک ف َج

بعض َ یشهد بعضک عل بعض باُّکفر َ یلع بعضک بعضا؛ (شریفی ،بیتا)76 :

آنچه انتظارش را دار یدد تحقدق نمدییابدد ،جدز زمدانی کده انزجدار و نفدرت از یکددیگر
بین شما روا یابد ،گروهی بدر ضدد گدروه دیگدر بده کفدر شدهادت دهندد و همددیگر را
لعن و نفرین کنند.

همچنین از آن حضرت چنین روایت شده است:
ن یکون لنمر لُّیی تنتظوَن حت َبرس بعضک م بعض ایتفل بعضمک فم َجم

بعض ایشهد بعضک عل بعض بماُّکفر ایلعم بعضمک بعضما فقلمت ُّم  :مما فم
 :للخیمر کلم فم ذُّم لُّْممان یقم م قائمنما
ذُّ لُّْممان مم خیمر فقمال للحومی
ایدفع ذُّ

کل ؛ (نعمانی)205/13 :1397 ،

آن امری کده انتظدارش را می کشدید رخ نخواهدد داد ،مگدر ایدن کده در اثدر آشدفتگی و
نابسددامانی گروهددی از شددما از دسددته دیگددر برائددت ،جو یددد و برخددی از شددما بددر چهددره
بعضی دیگر خدو بیفکند و گروهی از شما به کفر گروه دیگر شهادت دهد ،و برخی
از شما بعضی دیگر را نفرین و لعن نمایدد .بده حضدرت گفتده شدد :پدس در آن زمدان
هیچ خیری نیست؟ حضرت فرمود :همه خیرها در آن زمان جمع اسدت؛ قدائم مدا
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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قیام می کند و همه آن بدیها را به طرف میسازد.

همچنین فرمود:
قیام کنند این امت ،فرزند نهم مدن اسدت کده غیبتدی طدوالنی دارد و هنگدامی کده
ّ
تاریکیهای غیبت ،همه جا را فرا مدیگیدرد؛ خفاشدان کورچشدم و گرگدان درندده بده
تقسیم اعتبارات و امتیازات او مینشینند( .یزدی حائری یزدی)67 :1342 ،

ب دده ط ددور کل ددی آنچ دده از آید دات ق ددرآن کد در یم و احادید دث نب ددوی و روایددات مت ددواتر و صد دحیح
اهدلبیدت بدده دسدت مددیآیدد ،ایدن اسدت کده بدده هنگددام ظهددور حضددرت بق ّیدة اهلل اْلعظددم
مهدددی موعددود فسدداد اعتقددادی و انحددراف اخالق دی و ظلددم و سددتم سیاس دی و اقتصددادی
تمامی جوامع بشری را فرا گرفتده اسدت و ا کثدر مدردم ّ
حتدی مسدلمانان ،بسدیار ی از ارزشهدای

معنددوی و اله دی و دین دی را بدده فراموش دی س د ردهاند؛ وضددع عمددومی جهددان ،چهددرهای عبددوس و
مأیوس کننده بده خدود گرفتده اسدت و مدردم بده انتظدار یدک معجدزه بدرای نجدات و خالصدی از
این احوال و اوضاع شکننده هستند.
زندگی در جامعهای که بیشتر افراد از یکدیگر متنفرند وبه یکددیگر نسدبت نداروا میزنندد
ا
مسلما سخت و غیر قابل تحمل است وهمه در این شرایط در انتظار راه نجاتاند.
.2همامحسین

امدام حسدین
مهدی

نشانههایظهور 

و

در بخشدی از سدخنان خدود بده بیدان عالمدات نشدانههای ظهدور حضدرت

میپردازد و این نشانهها را پن مورد معرفی می کند:
ُّلمهممدی خمممس ع ممماِ :لُّوممفیان َ لُّیمممان َ لُّصممیحَ م م لُّوممماء َللخوممف

باُّبیدلء َ قتل نفس لُّْکیَ؛ (مقدسی)111 :1328 ،

برای ظهور مهدی پن نشانه است :سفیانی ،یمانی ،صیحه آسمانی ،فدرورفتن در
دشت و کشته شدن آن جان پا ک.

هرکدام از این نشانهها توضدیحاتی دارد کده در ایدن مقدال نمی گنجدد و نیازمندد نگاشدتن
مقاالت دیگری است.
امام

در جایی دیگر درباره نشانههای ظهور میفرماید:

هرگدداه در آسددمان نشددانهای دیدیددد ،آتددش ب رگددی کدده شددبها از سددمت شددرق طلددوع

از ظهور مهدی

پدید میآید.

نیز در بیانی دیگر فرمود:
لذل هدم حائط مومجد لُّک فمَ مممایل الر عبمدلِ للمومع ا فعنمد ذُّم
لُّق م َ عند زَلُّ خوج للمهدی؛ (همو)51 :

زَلل ملم

هرگاه دیوار مسجد کوفه از آن سمت که نزدیک خانه عبداهلل بن مسعود واقع شدده

درباره مهدویت و ظهور

می کند ،بدانید که در آن هنگام فر عمومی مردم نزدیک است و این نشانه پیش

بیانات امام حسین

لذل رسیت ع مَ ف لُّوماء نار عظیممَ مم قبمل للمشموق تطلمع ُّیماُّ
لُّناس َ ه قدلم للمهدی ؛ (همو)106 :

فعنمدها فموج
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و یددران شددد ،در آن هنگددام سددلطنت ایددن گددروه سددتمگر از بددین مددیرود و مهدددی آل

محمد نیز ظهور می کند.

بیان نشدانههدای ظهدور از ز بدان مبدارک آن حضدرت ،بدیش از آنکده بدرای شدناخت شدرایط
موجدددود در جامعد دۀ پد ددیش از ایدددن رخد ددداد عظدددیم راهگشدددا باشدددد ،بدددرای آشدددنایی و تد دروی
فرهن د

مهدددویت در بددین افددراد امددت اسددالمی _ چدده در زمددان آن حضدرت و چدده بعددد از آن _

ثمددربخش خواهددد بددود .در واقددع امددام حسددین

بددا بیددان ایددن نشددانههددا بدده تددروی فرهن د

مهدویت میپرداخت.
.3همامحسین

ووقایعبعاهزظهور 

الف) قیام امام مهدی

عیسی ّ
خشاب میگوید:
از حضرت اباعبداهلل

سؤال کردم :آیدا صداحب اْلمدر شدما هسدتید؟ امدام پاسدخ

داد :ندده ،ص داحب االمددر مخفددی شددده و در نهددان اسددت کدده بدده خونخددواهی پدددرش

برخواهد خاسدت و بدا لقدب عمدویش خواندده شدده و هشدت مداه شمشدیر بده دوش
خواهد گرفت( .مؤسسه معارف اسالمیه ،بیتا ،180 /3 :ح)702

حضرت در جایی دیگر با اشاره بر اینکه دوستان و پیروان اهل ستم ج و آنان محسدوب
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میشوند و مهدی

همه آنان را به سزای اعمالشان میرساند ،میفرماید:

لما َ لِ ن تیه لُّدنیا حت َبعث لِ من رجل یقتل منک لُّفا َ مع لنُّف لُّفما َ

مع لنُّف لُّفا؛ (همان)

آ گاه باشید ،به خدا سوگند! دنیا تا زمانی بداقی خواهدد بدود کده خداوندد از فرزنددان

من مردی را که از شما (بنی امیه) هزاران فرد را به هال کت برساند.

بدده حضددرت عددرض شددد :آیددا آنددان (بنددی امیدده) تددا زمددان ظهددور مهدددی میرسددند تددا مهدددی
موعود آنان را به سزای عملشان برساند؟ امام در پاسخ فرمود:
َ یح

ف ذُّ

لنفوه ؛ (همان)

لُّْمان یکون لُّرجل م صلب کیل َ کیل رج َ لن م ُّ لُّق م م

وای بر تو! در آن زمان از نسل هر مردی از بنیامیده چندین و چندان مدردی پدیدد آیدد،

چون دوستان آنها ج و خود آنان است.
ب) دو نکته درباره قیام با شمشیر

ا
اوال بدر اسداس روایددات و دالیدل عقلددی ،حضدرت مهددی

ا
بددا قددرت کددامال برتدر و بدداالتر از

همده قدددرتهای بشدری ظهددور خواهدد نمددود تددا بتواندد اهددداف پیدامبران الهددی

را در طددول

تاریخ تحقق بخشد و بشر طغیان گر را در مسیر کمال فطریشان قرار دهد.
ا
رسول مهربدانی اسدت؛
ثانیاباید توجه داشت که اسالم ،دین رحمت و پیامبر اسالم
همان طور که قرآن کریم میفرماید:

ْ
َّ
ِإن ر ْحمَ ُِّلعالمی

ْ
َ ما س ْرؤلنا

؛ (انبیاء)105 /

ما تو را فقط به عنوان رحمت برای جهان فرستادیم.

همچنددین حضددرت مهدددی

در عددین حددال کدده مظهددر اسددم قهددار ،فدداتح ،حدداکم و رافددع

است ،مظهر کامل اسم رحمن ،رحیم ،حلیم ،رئوف و مانندد آن نیدز هسدت؛ بده همدین دلیدل
امام رحمت و محبت است .شاید یکی از معانی حدیث ،این باشدد کده شمشدیر برنددهترین
و آخرین سالح یک رزمنده در میدان جهاد است که در رزم تن به تدن از آن اسدتفاده می کندد
و دیددن محمددد ،دیددن خدداتم و آخددرین و کامددلترین حلقدده سلسددله نبددوت بدده شددمار میآیددد.
همگان در زیر پرچم توحید به هدایت الهی باریابند.
مدددت حکومددت امددام
حسین

در روایددات متعدددد بیددان شددده اسددت؛ امددا در روایتددی کدده از امددام

نقل شده چنین میخوانیم:
همانا قائم [که بر او درود باد] نوزده سال و چند ماه حکومت خواهد کرد( .نعمدانی،

)332/13 :1397
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د) روش حکومت امام مهدی

به نظدر میرسدد در زمدان حکومدت امدام زمدان

درباره مهدویت و ظهور

ج) مدت حکومت امام مهدی

بیانات امام حسین

بنابراین اسدم هدادی حدق سدبحانه در سدایه اسدم فداتح و حداکم در تمدام عدالم تجلدی نمایدد و

شداهد نحدوه خاصدی از حکومدتداری

هستیم که با روش اجداد طاهرینش

تفاوت دارد.

امدام حسدین در جدواب پرسشدگری کده میپرسددد :آیدا حضدرت مهددی
رسم علی

بدر خددالف راه و

رفتار خواهد کرد؟ میفرماید:
آر ی؛ ز یدرا حضددرت امیرالمدؤمنین

بددا نرمددی و سدختگیددری در بخشدش امددوال بددا

پیروان خود زندگی کرد؛ چرا که میدانست پس از او بر ضد شیعیان او میشورند و
آنها را در سختی و مشدکالت قدرار میدهندد .امدا حضدرت

بدا قاطعیدت بدا مدردم

برخورد می کند؛ زیرا مدیداندد شدیعیان او همدواره پیروزندد و کسدی از آن پدس بدر آنهدا
غلبه نخواهد کرد( .شریفی ،بیتا)75 :

هـ) فراوانی نعمت در زمان حکومت مهدی

مسددلم اسددت وقتددی حکددومتی بددا عدددالت کامددل اداره شددود و در آن کسددی را تددوان ظلددم بدده
دیگران و به استثمار کشیدن انسانهدا نباشدد ،همده در رفداه و آسدایش زنددگی خواهندد کدرد و
نیازمندی در جهان باقی نخواهد ماند.از سوی دیگر ،ابواب رحمدت و برکدت الهدی نیدز بدر آن
جامعه سرازیر خواهد شد .این مسئله در کالم امام حسین

چنین آمده است:

ْ
ت لص ُل ل َت َُّ
بار َل ف َّلُّیی فلم لل َّحبمَ ابمرس َّلُّنوممَ ُّیمأ ِتی َّ ع ْلمی ُک ْ َ ْقمت نیج ُمد لح ُمد ُک ْ
ِ
دینار ِ َن ُِّ ِد ْره ِم ِ م ْ ِضعا؛ (نعمانی)205/13 :1397 ،
ُِّ ِ
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با یکدیگر ارتباط داشته باشید و نیکی فراوان کنید .سدوگند بده خددایی کده دانده را

شکافت و پدیدهها را آفرید ،زمانی بدرای شدما انسدانهدا فدرا خواهدد رسدید کده همده

مدردم بدده گونددهای بدینیدداز باشددند کدده شدما جددایی بددرای بخشدش درهددم و دینددار خددود
نخواهید یافت.
و) حکومت مهدی

حکومت عدل الهی

به طور کلی بایدد گفدت امدام مهددی

بده یداری خددا قیدام خواهدد فرمدود و عددل و داد را

پس از دوران ظلم و تباهی در جهدان برقدرار خواهدد کدرد و بده ظلدم و سدتم ابرقددرتهدای جبدار
پایان خواهد داد.

شعیب بن ابدیحمدزه نقدل مدیکندد :روزی بدر امدام حسدین

وارد شددم و پدس از سدالم و

احتددرام پرسددیدم« :آیددا صدداحب االمددر شددما هسددتید؟» پاسددخ داد« :ندده ».پرسددیدم« :آیددا فرزنددد

شماست؟» فرمود« :نه ».پرسیدم« :آیا فرزند فرزند شماست؟» پاسخ داد« :نده ».گفدتم« :پدس

صاحب االمر کیست؟» فرمود:

ْ َّ ْ
ْ ُ
َّ
ْ
لِ
لُّ ِیی یمْلها عدن کما ُم ِلئ ْت ج ْورل عل ف ْتمر ِمم لن ِئمم ِ تمأ ِت کمما ل َّن ر ُؤمول ِ
ُبعث عل ف ْتر م َُّ
لُّر ُؤ ِل؛ (مقدسی)158 :1328 ،
ِ
ِ
کسددی اسددت کدده زمددین را پددر از عدددل و داد مددیکنددد ،چنددان کدده پددر از سددتم ش ددده
باشد ددد .پد ددس از آنکد دده دوران [طد ددوالنی] فاصد ددلهای از حضد ددور امامد ددان بگد ددذرد ،او

خواهد آمد ،چنان که رسول خدا
مبعوث گشت.

پس از فاصلهای از حضور پیدامبران گذشدته

نهیجه 

بددا بررسددی بیانددات امددام حسددین

در بدداره مهدددویت و ظهددور ،درمییددابیم کدده ایشددان بددا

عل ددم و یقیند دی ک دده در پرت ددو عص ددمت خ ددود داش ددت ،از جایگ دداه و اهمی ددت اق دددامش در براب ددر
حکومددت جددور و سددتم زماندده آ گدداه بددود .ایشددان میدانسددت کدده تنهددا بددا نثددار خددون پدداک خددود و
همراهدانش مددیتواندد دیددن جدددش پیدامبر ا کددرم
سدداللۀ پددا کش مهدددی موعددود

را حفدظ کنددد و بیددرق اسدالم را بدده دسددت

برسدداند .عاشددورا و انتظددارفر منجددی بددا یکدددیگر پیوندددی

ناگسسددتنی دارنددد .بدده همددین دلیددل امددام حسددین

بدده طددرق مختلددف ،بدده تددروی فرهن د

 .1ام د ددام حس د ددین

در م د ددواردی ب د ددا بی د ددان خصوص د ددیات ام د ددام مه د دددی

دله د ددا را

به سوی ایشان ترغیب میفرمدود و بددین وسدیله ،زمینده ظهدور آن ب رگدوار را در قدرنهدای آیندده
 .2امددام حسددین
مهدی

در بیانددات خددود ،اذهددان جامعدده را بددرای طددوالنی شدددن غیبددت امددام

آماده میکرد و از آزمایش خطیر الهی در این دوران سخن می گفت.

 .3ایشان در موارد بسیاری به بیان نشانههای ظهور میپرداخت .بیان نشانههدای ظهدور
از زبان مبارک آن حضرت ،بیش از اینکه برای شناخت شرایط موجدود در جامعده قبدل از آن
رخددداد عظددیم راهگشددا باشددد ،بددرای آشددنایی و ت دروی فرهند

مهدددویت در بددین افددراد امددت

درباره مهدویت و ظهور

آماده میساخت.

بیانات امام حسین

مهدویت میپرداخت:
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اس ددالمی چ دده در زم ددان آن حض ددرت و چ دده بع ددد از آن ،ثم ددربخش خواهددد ب ددود .در واقددع ام ددام
حسین

با بیان این نشانهها به تروی فرهن

مهدویت میپرداخت.

 .4آن حضددرت بددا بیددان نحددوه حکومددتداری امددام مهدددی

و برکددات خدداص الهددی در

حکومت سراسر عدالت ایشان ،عطش ظهور را در میان امت اسالمی و همده آزادگدان جهدان
شعلهور میساخت.
بنابراین اگر اکنون در پی آنیم که انتظاری عاشدورایی را تجربده کندیم ،بایدد پدس از کسدب
معرفت با بررسی سخنان موالیمان حسین

و آشنایی با ابعاد مختلدف قیدام ایشدان بدرای

زمینه سازی ظهور تالش کندیم؛ چدرا کده جر یدان انتظدار و زمیندهسداز ی حکومدت عددل الهدی،
یکی از دستاوردهای مهم واقعه کربال به شمار میآید.
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منابع 

_ صدوق ،محمد بن علی بن بابویه (بیتا) ،کمال الدین و تمام النعمه ،تهران ،االسالمیه.
_ اربلی ،علی بن عیسی (1381ش) ،کشف الغمة فی معرفة االئمه ،تبریز ،بنیهاشمی.
_ حائری یزدی ،علی (1342ش) ،الزام الناصب فی اثبات الحجة الغائدب ،بیدروت ،مؤسسدة
االعلمی للمطبوعات.
_ دشتی ،محمد (1379ش) ،نه البالغه ،قم ،نشر مشهور ،چاپ اول.
_ ش ددریفی ،محم ددود (ب ددیتدددا) ،فرهند د

باقرالعلوم

ج ددامع س ددخنان امدددام حس ددین

 ،ق ددم ،پژوهشدددکده

.

_ مجلسی ،محمدباقر (بیتا) ،بحار االنوار ،تهران ،دار الکتب اسالمیه.
_ مؤسسه معارف اسالمیه (بیتا) ،معجم احادیث امام مهدی

نشر معارف اهل البیت

 ،قم ،مؤسسده تحقیقدات و

.

_ مقدسددی شددافعی ،یوسددف بددن یحیددی (1328ش) ،عقدددد الدددرر فددی اخبددار المنتظددر ،قددم،
مسجد مقدس جمکران.
_ نعمانی ،محمد بن ابراهیم (1397ش) ،الغیبة للنعمانی ،تهران ،نشر صدوق.
بیانات امام حسین
درباره مهدویت و ظهور
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