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چکیده

هتتدف ای ت پتتژوهش ،بیتتان اهتتداف مشتتترک عاش ت رای حستتینی و قیتتام
مهتدوی در رهیافت ،روایت است ،مقصت د از رابطتۀ عاشت را و مهتدوی،،

پی ندی اس ،ک میان ای دو عنصر اساسی در هدف وج د دارد ،کت بتا

عنصتتر «غتتدیر» ه یتت ،مکت ت امامتت ،را متتیستتازند روش ای ت تحقی ت ،
ت صیفی تحلیلی اس ،،ک با بهرهگیری از روایا و ادعی (دعای ندبت ،

زیتتار عاشت را و زیتتار ناحیتۀ مقدس ت ) در صتتدد پاست بت ستتؤال اصتتلی

تحقی اس ،قیتام جهتانی مهتدی م عت د

 ،مکمت حرکت ،اصتالحی

تحق عتدال ،اجتمتاعی و مبتارزه بتا طتاغ

هتای سیاستی ،اقتصتادی و

امام حسی

اس ،ک دارای اهداف مشترکی از جمل  :اصالح جامعت ،

فرهنگتتی ،مح ت جاهلیتت ،ام ت ی و بتتدع،هتتای مکت ت خالفتت ،،برپتتای
حک م ،اسالمی ،عدم بیع ،با طاغ

انتقام از خ ن مطهر مظل م کربال

و هم مستضعفان جهان

واژگااانکلیاادی :مهتتدوی ،،امتتام حس تی

عاش را و مهدوی،

 ،امر ب معروف و نهی از منکتر و
 ،عاش ت را ،حتتدی  ،رابط تۀ

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیثhamzeh1361@gmail.com .
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مقدمه
یگانتته منتتتقم

عاشتتورا و مهتتدویت ،پیونتتدی عمیتتق بتتا هتتم دارنتتد .حضتترت مهتتدی
مظلومتتان عت َّتالم ،منتظتتر استتت تتتا روزی بتته نتتدای « َّهتتل متتن ناصتتر َّی ُ
نصت ُترنی» امتتام حستتین
لبیک گوید و انتقام خون پاک سیدالشهداء
هدف امام حستین

و یاران باوفایش را از ستمگران عالم بگیرد.

از مبتارزه بتا مستتکبران و طواغیتت عصترش ایتن بتود تتا دیتن استالم را

احیاء و مردم را از جهل فرهنگی و نتادانی سیاستی نجتات بخشتد و عتدالت اجتمتاعی را در
نیتتز بتتا ستتتمگران ،مشتترکان و مستتتکبران

جامعتته استتالمی برقتترار نمایتتد .حضتترت مهتتدی
جهان مبارزه خواهد کترد تتا احکتام الهتی و س ّتنت جتدش رستول اهلل

را احیتاء و زمینته را

برای تحقق عدالت اجتماعی در سرتاسر گیتی به معنای واقعی کلمه فراهم نماید.
«عاشورا» ،روز مظلومیت امام حسین

ُ
غربت امام مهدی

و اصحاب وفادار اوستت ،و «مهتدویت» ،یتادآور

در عصر غیبت است .تنهایی آن دو امتتام همتام

و شتباهت یتاران

و مبتتتارزه بتتا طتتاغوتهتتای عصرشتتان ،...برختتی از نشتتانههتتای پیونتتد عاشتتورا و انتظتتار استتت.
ّ
محبت آن دو امام نسبت به یکدیگر ،مستألۀ انتقتام از ختون سیدالشتهداء  ،تأ کیتد بتر
ّ
خوانتتدن ز یتتارت عاشتتورا توستتط حضتترت مهتتدی یتتا گریستتتن آن حضتترت بتترای جتتد
غ تتریبش کت ته در ز ی تتارت ناحی تته مقدس تته آم تتده ،...نمون تتهه تتایی از همبس تتتگی «عاشتتتورا» و
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«مهدویت» است .هتدف ایتن پتژوهش ،هتدفشناستی عاشتورا و مهتدویت از منظتر حتدیث
است ،و در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که :اهداف مشترک قیتام حستینی
نهض تتت مه تتدوی

و

چیس تتت؟ روش ای تتن تحقی تتق ،توص تتیفی ت ت تحلیل تتی است تت ،و روش

گردآوری اطالعات ،کتابخانهای است.

 .1مفاهیم تحقیق
الف)مهدویت

« َّمهتد ّی» ،استم مفعتتول و بته معنتای «هتتدایت شتده» استت .مهت ّ
تدویت نیتز از همتین ریشتته

است ،البته گاهی در معنای فاعلی به معنتای «هتدایت کننتده» نیتز بته کتار متیرود(تونتهای،

 .)416 :1383مه ت تتدی مش ت تتهورترین لقت ت ت آن حض ت تترت نت تتزد ش ت تتیعه و س ت ت ّتنی اس ت تتت.
َّ َّ
هد ّ
وی» ،صفت نسبی استت یتا منستوب بته مهتدی استت مطلقتا ،یتا منستوب بته « َّمهتد ّی
«م
صاح

ّ
الزمان

امام دوازدهم شیعیان است(معین.)1863 :2 ،1381 ،

«مهدویت» ،از لحاظ لغوی ،مصدر جعلی است که پس از افزودن تتای تأنیتث بته استمی
که یای نستبت بته آن اضتافه شتده استت ستاخته متیشتود .بنتابراین «مه ّ
تدویت» ،بته معنتای
مهتتدی ب تتودن ،هتتدایت ش تتده و رهیافتتته ب تتودن استتت (ستتلیمانیان .)282 :1388 ،از امتتام
صادق

روایت شده است که میفرماید:
این کتته امتتام عصتتر را مهتتد متتیخواننتتد ،بته ختتاطر این کتته بتته چیتز گمشتتدها
راهنمتایی متیکنتد و او را قتتائم متینامنتد بتترا آن استت کته بحت ّتق قیتام متیفرمایتد.
(مفید)358 :2 ،1413 ،

ّ
مهدویت» به مسائل و موضوعاتی که با حضرت مهدی
«
ّ
از جمله غیبت ،ظهور ،تولد ،عال ئم ظهور ،حکومتت و اتفاقتاتی کته پیرامتون ظهتور حضترتش
مرتبط است گفته متیشتود:

کتته فرزنتتد امتتام

حضرت مهدی

بیان شده است.

ب)عاشورا

عاشورا ،نماد قیام امام حسین

و یارانش در مقابل طاغوتهتای زمانته در کتربال استت.

نفاق است.
ج)رابطهعاشوراومهدویت

مقصتتود از رابط تۀ عاشتتورا و مهتتدویت ،پیونتتدی استتت کتته بیتتانگر رابط تۀ عمیتتق حضتترت
مهدی

با امام حستین

استت ،کته در احادیتث ،دعتای ندبته ،ز یتارت عاشتورا و ز یتارت

ناحیۀ مقدسه به این رابطۀ ناگسستنی اشاره شده است.

در منابع فریقین

مراد ما از عاشورا ،حیتات فکتری و سیاستی امتام حستین

 ،بتویژه در مبتارزه بتا جر یتان کفتر و

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

بتته وقتتوع خواهتتد پیوستتت؛ و یتتا بتته معنتتای اعتقتتاد بتته وجتتود منجتتی موعتتود
ّ
حسن عسکری است و در سال  255هجری قمری متولتد شتده استت کته یکتی از القتاب
ّ
مهدویت ،گزارشهتایی استت کته در احادیتث و ادعیته در بتار
او قائم میباشد .مقصود ما از
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 .2اهداف مشترک عاشورا و مهدویت
قی ت تتام جه ت تتانی مه ت تتدی موع ت تتود

 ،مکم ت تتل حرک ت تتت اص ت تتالحی ام ت تتام حس ت تتین

در

نهضت عاشورا است .در اینجا به برخی از اهداف مشترک عاشورا و قیام مهتدی موعتود
اشاره میگردد:
الف)مبارزهباجاهلیت

هنگام بعثت پیامبر اکرم

 ،در دنیا و سترزمین حجتاز ،جاهلیتت حتاکم بتود و مردمتان

آن روز ،بتته جنایتتاتی از جملتته زنتتده بتته گتتور کتتردن دختتتران ،زنتتا ،شتترابختتواری ،قتتتل عتتام
همدیگر ،غارت اموال دیگران و بتپرستی آلوده بودند.
امیرالمومنین

دربار آن دوره فرمود:

شتتما ای جماعتتت عتترب ،بتتدتر ین آیتتین را داشتتتید و در بتتد آب و هتتواتر ین منطقتته
زندگی میکردید .در میان سنگالخهای خشن و مارهتای س ّتمی بته ستر متیبردیتد و
آب گندیتتده مت تینوشت تیدید و غتتذاهای ن تتامطلوب مت تیخوردیتتد .خ تتون هم تتدیگر را
میر یختید و با ارحام قطع رابطته متیکردیتد و در همته حتال ،بته بتتپرستتی و گنتاه
مشغول بودید( .سید رضی)26 :1378 ،

اما پیامبر اعظم
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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 ،توانست در اندک زمان ،آن چنان تحولی در سط فترد و جامعته ان

روز ایجاد نماید که پس از مدتی ،جامعهای کامال متفاوت بتا آن چته پتیش از آن بتوده استت،
 ،در جامعتۀ استالمی بته تتدریج در دوران حاکمیتت

پدید آورد ،اما بعتد از رحلتت پیتامبر
مکت خالفت و بنتی ّ
امیته ،فرهنت جتاهلی دو بتاره احیتاء شتد و مردمتان از زیستت مؤمنانته

ختتار و بستتوی شتتهوات و امیتتال نفستتانی گتترایش پیتتدا کردنتتد .از ایتتن رو ،مفاستتد اخالقتتی از
جملتته بتتادهگستتاری ،رقاصتتی و آوازهختتوانی ...در جامعتته رونتتق گرفتتت و از نظتتر اقتصتتادی،
جامعه ،به دو دستۀ فقر و غناء تقسیم شدند .سیدالشهداء

در ایتن شترایط ،چتارهای جتز

قیام و مبارزه علنی بر علیه یزید نداشت تا متردم را از ایتن جهتل کشتنده نجتات بخشتد و بته
سوی حق راهنمایی نماید .در ز یارت اربعین از قول امام صتادق
الحسین

آمده است:

در توصتیف ابتا عبتداهلل

ختتدایا! سی ّ
دالشتتهدا

 ،در راه تتتو ختتون دلهتتا ختتورد تتتا بنتتدگانت را از نتتادانی و

سردرگمی و گمراهی رهایی بخشتد( .ط ستی ،1407 ،ج113 :6؛ ر ک :ابت شتعب حرانتی،
)245 :1404

به سپاه ّ
حر بن یزید ریاحی فرمود:

امام حسین

ألُوُإنُُهببؤلءُقببدَُّزمببواُطاع ب ُاَّش ب طانُ،وُترکببواُطاع ب ُاَّببرْح ُ،وُاظهببرواُاَّفسببادُ،وُُ
عطلواُاْلدودُ،وُاستأثرواُبباَّیُءُ،وُأحلبواُحبرامُاَّللُ،وُحرمبواُحب لُاَّللُ،وُأنباُأحب ُُمب ُ
غی بر؛ُ(اب مخنتتف ک ت فی172 :1417 ،؛ ر ک :اب ت شتتعب حرانتتی240 :1404 ،؛ مکتتارم شتتیرازی،

ُ)79 :1388

آ گاه باشید که اینها به پیرو از شیطان تن دادهاند و اطاعت از خدا رحمان را
رها کردهاند ،آشکارا فساد میکنند و بته حتدود الهتی عمتل نمتینماینتد ،بخشتی از

بیتالمال مستلمین را بته ختود اختصتاص دادهانتد و حترام ختدا را حتالل و حتالل
خدا را حرام کردند و من برا تغییر این وضعیت سزاوارترم.

ّ
آخرالزمان ،سختتر و شدیدتر از جاهلیت نخستین خواهتد بتود (احتزاب/
اما جاهلیت

 .)33امام صادق

در این زمینه میفرماید:

چوبی را میپرستیدندّ ،امتا امتام مهتدی هنگتامی قیتام متیکنتد کته همتۀ متردم
برای مقابله با او به تأویل کتاب خدا و احتجا بته آن ّ
متوستل متیشتوند( .ابت ابت

در اینجا به برخی از مصادیق جهل در عصر غیبت (قبل از ظهور) اشاره میگردد:
 .1نشناختن امام زمان

 :پیامبر اکرم

میفرماید:

َ ُ
ً
ً
فُ ِإ َم َام ُ ُهُ َما َ ُُ ُِم َت ُُ َج ِاه ِلُ َُی ؛ُ(کلینی ،1407 ،جُ)21 :2
َم ْ ُُ َما َ ُُ َ ُوُ ُل َُی ْع ِر ُ

هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.

عدم معرفت نستبت بته امتام زمتان

 ،یکتی از اساستیتترین مصتداق جهتل استت ،ز یترا

در منابع فریقین

زین )297 :1397 ،

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

همانت تتا قت تتائم مت تتا بت تتا جت تتاهالن بست تتیار سرست تتختتری نست تتبت بت تته جت تتاهالنی ک ت ته
ّ
ّ
متحمتل
جاهلیت با آنها مواجهته بتود ،رو بترو میشتود و
در دوران
رسول خدا
ّ
ّ
جاهلی تتتت ایتتتن است تتت کت تته
رنتتتج و ست تتختی بیشتتتتری خواهت تتد شتتتد .عل تتتت ایتتتن
زمتتانی برانگیختتته شتتد ک ته متتردم ستتن  ،صتتخره و ّ
مجستتمههای
رستتول ختتدا
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کسی که اهداف بعثتت انبیتاء و ضترورت وجتود امامتت را ندانتد ،قطعتا نستبت بته ح ّتق آنتان
جفتتا خواهتتد نمتتود ،و در گمراهتتی فکتتری و رفتتتاری (انجتتام رفتارهتتای غیرعقال نتتی و انستتانی)
خواهد زیست و در حال کفر و نفاق (مرگ جاهلیت) خواهد مرد.
 .2بیاطالعی از کتاب خدا :پیامبر اکرم
ُ

َ ْ َ َ

َْ

َ

ُْ

دربار مردم آخرالزمان فرمود:
َ

َ ُ َ ُ

بهُ َم َْ ِام بب َبر؛ُ(قم تتی،1404 ،
اَّللُ َ ُوُ َیت ِصَون ب ُ
آنُ ِلغ ْی ب ُِبرُ ِ ُ
بونُاَّقب ْببر َ ُ
بونُأق ب َبوامُُ َی َت َعل ُ ب َ ُ
ف ِعن ببدهاُ َیک ب ُ ُ

جُ )306 :2

در آن زمان ،گروههایی قرآن را برای غیر خدا یاد میگیرنتد و قترآن را وستیلهای بترای

آهن

انتخاب میکنند.

یعنی از نور قرآن هدایت نمیجویند و به دستوراتش که برای هدایت و سعادت بشتر نتازل
شده است عمل نمیکنند.
 .3جابجایی معروف و منکر« :معروف جای منکر و منکر جای معروف را خواهد گرفتت»
(قمی .)306 :2 ،1404 ،در آخرالزمان دروغ گفتن ،رشوه گرفتن ،بیحجابی و عمتل منتافی
عفت ...امری عادی میشود و اگر کسی بخواهد امر بته معتروف نمایتد ،بته شتدت بتا او رفتتار
میشود ،گویا منکر به معروف تبدیل شده است .همچنین ارزشهتای دینتی بته ضتد ارزش
تبتتدیل متتیشتتوند ،متتثال افتتراد راستتتگو و امانتتتدار در بتتین متتردم بتتیارزش شتتده ،ولتتی افتتراد
دروغگو و فریبکار محترم میشوند.
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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 .4توجتته بتته تم تتایالت نفسانی(هواپرستتتی) :امیرالم تتومنین
مهدی

در بتتار عصتتر ظهتتور امتتام

فرمود:

َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َْ َ ْ َ َ َ
ْ
ْ
َ
اش ببفا ُُ َع ُِار َیب با ُُ
ابُاَّسبباع ِ ُُ ُوُهب ُ
بانُ َ ُوُاق ِت ب َبر ِ ُ
یفُ ِآخ ب ُِبرُاَّْ َمب ِ ُ
َُیظ َهب ُُبرُ ِ ُ
ببوُشب ُبرُاألعمنب ب ِ ُُ ِنسببوةُُ ُک ِ
َ َ َ
َ َ
َ
َ
ْ َ
ىلُاَّلبَا ِ ُُ
ىلُاَّش َبه َوا ِ ُُ ُم ْس ِبر َعا ُُ ِإ ُ
یفُاَّ ِفب ِ ُُ َمبا ِئ ُُ ِإ ُ
َّبدی ِ ُُ َد ِاخب ُُ ِ ُ
ُم َت َب ِر َجا ُُ ِم َ ُُا ِ ُ
َ
ْ
َ َ ََ َ
نُخ ِال َدا ؛ُ(اب باب ی  ،1413 ،جُ)390 :3
یفُجه ُ
ُم ْس َت ِح ُُ ِلل ُ َح َر َما ِ ُُ ِ ُ
در آخرالزمان و نزدیک شدن رستاخیز که بدترین زمانها است ،زنان بدون پوشش
و برهنهاند ،و زینتهای خود را آشکار میسازند ،بته فتنتههتا داختل میشتوند و بته
سوی خواستههای نفسانی و شهوانی می گرایند .به لذتها میشتابند ،حرامهای
الهی را حالل میشمارند ،اینان در جهنم جاودانه خواهند بود.

حضرت حجت

با همۀ این نادانیها ،انحرافتات فکتری ،نژادپرستتی ،فستاد اخالقتی

و استبداد ...مبارزه خواهد فرمود.
ب)برپاییحکومتاسالمی

یکتتی از اهتتداف قیتتام سیدالشتتهداء

 ،تشتتکیل حکومتتت استتالمی و احیتتای ارزشهتتای

اسالمی بود ،لتذا در صتورت پیتروزی ،حکومتت استالمی بتا رهبتری امتام حستین

تأستیس

میشد تا در سایۀ آن بتواند اهداف اسالم (انسانسازی و جامعهپتردازی) را تحقتق بخشتد.
ابی عبداهلل

فرمودند:
از پیامبر ا کرم

شنیدم که فرمود :خالفت بر خاندان ابوسفیان حرام است و اگر

روز ی معاو یه را در باالی منبر من دیدید او را بکشید ،ولی مردم مدینه او را بتر منبتر

پیامبر دیدند و نکشتتند و اینتک خداونتد آنتان را بته یز یتد فاستق (و بتدتر از معاو یته)
گرفتار نموده است( .اب نما حلی)100 :1406 ،

بدون برپاسازی حکومت ،نمیتوان از احیای معارف و احکام الهی و تحقتق عتدالت در

جامعتته ستتخن گفتتت .امتتام حستتین

ختتود را شایستتته منصتت

هنگامی که فرماندار مدینه برای بیعت با او آمد ،فرمود:

حکومتتت متتیدانستتت و

ایتن موضتتوع نشتتان دهنتتد شایستتتگی امتتام معصتتوم

بتترای تشتتکیل حکومتتت استتالمی

است .در جایی دیگر فرمود:
به والیت و رهبری مردم سزوارتر از اینها(بنیام ّیه) هستیم،

پیش گرفتهاند( .اب مخنف ک فی)170 :1417 ،

امام خمینی در تبیین همین هدف میفرماید:
آنهتتایی کتته خی تتال متتیکننتتد حض تترت ستتید الشتتهداء ،ب تترای حکومتتت نیام تتد.

خی تر [ایتتن ستتخن صتتحی نیستتت  ،اینهتتا بتترای حکومتتت آمدنتتد ،بتترای این کتته
بایت ت تد حکوم ت تتت در دس ت تتت مث ت تتل سیدالش ت تتهداء باش ت تتد؛ [و مث ت تتل کس ت تتانی کت ت ته

در منابع فریقین

ما اهلبیت پیامبر
ّ
که به ناحق مدعی این مقام بوده و همیشه راه ظلم و فساد و دشتمنی بتا ختدا را در

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

کدامیک از ما شایستگی خالفت و بیعت دار یم؟ (اب مخنف ک فی)81 :1417 ،
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ّ

شیعه سیدالشهداء هستند( .خمینی ،1369 ،ج)30 :21

ام تتا ای تتن واقعی تتت را س تتید الش تتهداء
معصوم

دریافت تته ب تتود کتته اکن تتون ،زمتتان حاکمی تتت ام تتام

نیست ،چرا که جامعه ،آنقدر از سنن نبوی

و فرهن

قرآنتی فاصتله گرفتته،

که از اسالم فقط نام و از قرآن فقط رسم آن مانده بود.
ّ
آخرالزمتتان ،تحقتتق آرمتتان همتتۀ انبیتتاء و هتتدف
هتتدف از تشتتکیل حکومتتت مهتتدوی در
نهضتتت عاشتتورا استتت کتته در آن عتتدالت بر پتتا گتتردد ،بستتاط ستتتم برچیتتده شتتود و صتتالحان،
فرمانروایان مردم باشند:

َ ََ ُ َ
َْ
َ
َ
ُ
ُ
ََ
ْ ََ
َ
نُ
یفُاأل ْر ِ ُ َ ُ...وُ َُّ ُُی َ ُ ِکب ُ
ک ْ ُُ َ ُوُ َع ِملواُاَّص ِباْلا ِ ُُ َُّ َُی ْس َبتص ِلف ُم ْ ُُ ِ ُ
اَّللُاَّ ِ َُی َ ُُ َآم ُنواُ ِم ُْن ُ
ُوع ُدُ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُُ ْ ُُ ِ ُدی َ ُم ُ ُُاَّ ِ َُیُ ْارتیضُُُ ْ ُُ َ ُوُ َُّ ُُی َب ِدَّ ُم ْ ُُ ِم ْ ُُ َب ْع ِ ُدُخ ْوف ِه ْ ُ ُ؛ُ(ن رُ)55 /

ختتدا بتته کستتانی از شتتما ک ته ایمتتان آورده و کارهتتا شایستتته ک تردهانتتد ،وعتتده داده
استتت ک ته حتمتتا آنتتان را در ای تن ستترزمین جانش تین [ختتود قتترار دهتتد ...و آن دینتتی
را کته بتترایشتان پستتندیده استت بتته سودشتان مستتتقر کنتد ،و بتیمشتان را بتته ایمنتتی
مبدل گرداند.

در کتاب «الغیبه» نعمانی آمده است که امام صادق
این آیه در خصوص حضرت قائم

سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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)240 :1397

فرمود:

و اصحابش نازل شده است( .اب ابت زینت ،

یعنتتتی خداونت تتد وعت تتده داده است تتت کت تته حکومت تتت جهتتتانی از آن حضتتترت مهتتتدی

و

اصتتحابش باشتتد تتتا بتوانتتد بتتا تشتتکیل حکومتتت ،امنیتتت و آستتایش را بتته تمتتام متتردم دنیتتا
زمتانی شتکل متیگیترد کته تمتام جهتان آمتادگی

بازگرداند .حکومتت جهتانی امتام مهتدی
ّ
پتتذیرش و بر پتتایی حکومتتت حقتته الهتتی را داشتتته باشتتند ،حکتومتی کتته بتتر مبنتتای توحیتتد در
سراستتر جه تتان فتتراهم ش تتود و ستتب

ن تتابودی کفتتر و ش تترک و نفتتاق در سراستتر گیتتتی شتتود .در

حکومتتت جهتتانی مهتتدوی ،یکتاپرستتتی در تمتتام عتتالم فراگیتتر و ظلتتم و بتتیعتتدالتی از چهتتر
جهان برچیده میشود.
حکومتتت و رهبتتری جامعتته از آن پیتتامبران و اولیتتای الهتتی استتت نتته افتتراد ظتتالمی چتتون

معاویه و یزید که خود را متصدی امر خالفت بتر متردم متیدانستتند ،در حتالی کته حکومتت،
مخصتتوص فرستتتادگان الهتتی و افتتراد صتتال استتت و طتتاغوتهتتا و حاکمتتان جتتور ،لیاقتتت و
شایستگی حکومت بر جامعه اسالمی را ندارند:

ََ َ
َ َ
َ
ْ ََ َْ َ ُ
َّص ِ ُ
ون ؛ُ(انبیاءُ)105 /
اْل َ ُ
یُا
لاد ُ
ََّ ُک ُِرُأ ُ
ورُ ِم ْ ُُ َب ْع ِ ُدُا ِ ُ
یفُاَّز ُب ُِ
َ ُوَُّق ْ ُدُ ُک َت ْبناُ ِ ُ
نُاأل ْر ُُ َی ِرُثاُ ِع ِ

در ز بتتور (حضتترت داود پیتتامبر) بعتتد از کت ت
بندگان صال ما به ار

میبرند.

آستتمانی ستتابق نوشتتتیم ک ته زمتتین را

در کتاب «کشف الغمه» در ذیل آیه فوق به نقل از رسول اهلل

آمده است که فرمود:

زمانی که روز ظهور قائم ما برسد ،خداوند متعال مترد از اهلبیتت متن کته استم او
همنام من است ،بتر متیگزینتد ،تتا زمتین را از عتدل و داد پتر ستازد ،همچنتان کته از
ظلم و جور پر شده است( .اربلی ،1382 ،ج)336 :3

در سوره فت میخوانیم:

َ
َ
ُ
ْ
ُهب َ ُبوُا ََّببَیُ َأ ْر َس ب َ ُُ َر ُس بو ََّ ُ ُهُب ْ ُ
یُ َ ُوُدی ب ُُ ْ َ
باَّللُ
بهُ َ ُوُکببیُُ ِبب ِ ُ
بدی ِ ُُک ِلب ِ ُ
بیلُاَّب ِ ُ
اْل ب ِ ُُ ُِل ُُیظ ِهب َبر ُ ُهُ َعب ُ
ُ
بد
ب
اُ
ِ
ِ
ً
َ
دا ؛ُ(فتحُ)28 /
شه ُ
اوست آن که پیامبرش را به هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همۀ ادیان غال

امام صادق

فرمود:
او امامی است که اسالم را بر همۀ ادیان پیروز میگرداند و زمتین را پتر از عتدل و داد

متتیکن تتد ،چن تتان کتته پ تتر از ظل تتم و س تتتم شتتده باش تتد( .قم تتی ،1404 ،ج317 :2؛ ر ک:

ج)امربهمعروفونهیازمنکر

ام تتر ب تته مع تتروف و نه تتی از منک تتر در اندیشت تۀ اس تتالمی ،یک تتی از مهمت تتر ین ،س تتازندهت تترین و
حیتاتیتترین ارزشهتای استتالمی استت ،کته نقتتش بتیبتدیلی در ستتالمستازی فترد و جامعتته را
دارد .از نگاه امیرمؤمنان علی

«تمامی اعمتال و کارهتا حتتی جهتاد در راه ختدا در برابتر امتر

بته معتروف و نهتی از منکتر ماننتد قطترها در مقابتل یتک در یتا بتزرگ و پهنتاور استت» (ستید

در منابع فریقین

اب باب ی  ،1395 ،ج331 :1؛ ک فی)481 :1410 ،

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

سازد و این گواهی خدا کفایت میکند.
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رضتتی ،)542 :1414 ،کتته ا گتتر ایتتن فریضتته فرامتتوش شتتود ،بایتتد منتظتتر گستتترش بستتیاری از
ناهنجاریها و فسادها در مستائل فرهنگتی ،اجتمتاعی ،سیاستی و اقتصتادی بتود ،و نتاامنی
به یک معضل بزرگ در جامعه تبدیل میگردد .خداوند کریم در سوره هود میفرماید:
پس چرا از نسلها پیش از شما خردمندانی نبودند که [مردم را از فساد در زمین
باز دارند؟ جز اندکی ،از کسانی که از میان آنان نجاتشان دادیم( .ه د)116 /

خداونتتد امتتر بتته معتتروف و نهتتی از منکتتر را وظیف تۀ هم تۀ انبیتتاء و ائمتته دانستتته استتت ،و در
سوره نحل میفرماید:
و همانا در هر امتی پیامبری فرستادیم که اعتالم کنتد ختدا را بپرستتید و از پرستتش

طاغوت بپرهیزید( .نح )36 /

یکی از مهمتر ین عوامتل شتکلگیتری نهضتت عاشتورا ،امتر بته معتروف و نهتی از منکتر بتود.
امام حسین

مکرر به این موضوع اشاره میفرمتود ،تتا بته جامعتۀ خفتته بفهمانتد کته علتت

ایتتن همتته فستتادها ،تتترک امتتر بتته معتتروف و نهتتی از منکتتر استتت کتته شتتما را دامتتنگیتتر فستتاد
سیاستتی(یزید) و فستتاد اقتصتتادی و فرهنگتتی کتترده استتت .وقتتتی کتاروان امتتام حستین
منزلگاه «ذ حسم» رسید ،امام

بتته

بپاخاست و فرمود:

آیا نمیبینید که مردم در زندگی ننگین و ذلتتبتاری بته ستر متیبرنتد کته نته بته حتق
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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عمتتل متتیکننتتد و نتته از باطتتل رویگتتردان متتیشتتوند .شایستتته استتت کتته در چنتتین

محیط ننگینی ،شتخص باایمتان ،جانبتازی کنتد و بته دیتدار پروردگتارش بشتتابد.
من در چنین محیط ذلتباری ،مرگ را جز رستگاری و زندگی با ستمکاران را جز
رنج و نکبت نمیدانم( .اب شعب حرانی)245 :1404 ،

ا گت تتر در جامعت تتهای ایت تتن دو فریض ت تۀ الهت تتی فرامت تتوش گت تتردد ،پایت تتههت تتای شت تتریعت از هت تتم
م تتیگس تتلد .امی تتر الم تتومنین عل تتی

م تتیفرماین تتد« :ق تتوام شتتریعت ب تتر پایت تۀ امتتر ب تته مع تتروف

و نه تتی از منک تتر و اقامت تۀ ح تتدود اله تتی اس تتتوار ش تتده اس تتت» (لیثتتی واس تتطی.)370 :1376 ،
امام حسین

فرمود:
من تنها به انگیز اصال امت جدم بپا خواستم ،میخواهم امر بته معتروف و نهتی

از منکر نمایم و به روش جدم و پدرم علی بن ابتی طالت

حلی)28 :1406 ،

رفتتار نمتایم( .ابت نمتا

هتتدف امتتام حستتین

از امتتر بتته معتتروف و نهتتی از منکتتر ،نجتتات ّامتتت از نگتتونستتاری و

اسارت نفس بود .امام

هنگامی که قصتد داشتت مدینته را بته ستوی مکته تترک نمایتد ،در

کنار قبر حضرت حضرت رسول

فرمودند:

َّ

خدایا من دوستدار معروف هستم و از ُمنکر بیزارم( .اب نما حلی)28 :1406 ،

هدف سید الشهداء

از امر به معروف و نهی از منکر ،اصال جامعه استالمی و احیتای

ّ
سنت نبوی بود .حضرت در نامهای خطاب به بزرگان بصره مینویسد:
من شما را به کتاب ختدا و ستنت پیتامبر

دعتوت متیکتنم ،ز یترا ّ
ستنت پیتامبر

خدا از بین رفته است .اگر دعوت مرا بپذیرید و امر مرا اطاعت کنید شتما را بته راه
هدایت راهنمایی میکنم( .اب نما حلی)112 :1406 ،

در حکومتتتت جهتتتانی امتتتام مهتتتدی

 ،فریضت تۀ امتتتر بتتته معتتتروف و نهتتتی از منکتتتر بتتترای

احیتتای ارزشهتتا و هس تتتپتتذیری ع تتدالت اجتمتتاعی نقتتش بستتزایی دارد .از امتتام بتتاقر
َّ
َّّ َّ َّ َّ ُ َّّ
درباره آیه َّّالذی َّن إ ْن َّم َّّک َّّن ُ
اه ْم فی ْاأل ْرض َّأ ُ
الزکتاة (حتج )41 /ستؤال شتد،
قاموا الصالة و آتتوا
این آیه دربار حضرت مهدی

و اصحابش وارد شده استت .خداونتد ایشتان را

مالک مشرق و مغرب زمین میگرداند و دین خود را ظاهر میسازد و بته ستب

او و

اصحابش بدعتها را میمیراند ،چنانکه سفهاء ،حق را میراندهاند ،تا این کته در
منکر میکنند ،و عاقبت امور برای خدا است( .قمی ،1404 ،ج :2ص)87

د)عدالتاجتماعی

یکی از اهداف قیام امام حسین

 ،همانند آرمان انبیای الهتی ،هستتپتذیری عتدالت

بود(حدید .)25 /ایشان در نامهای که به مردم کوفه مینویسد ،یکی از اهدافش را جلوگیری
از ستم و اجرای عدالت بیان میکند و میفرماید:

در منابع فریقین

رو ی زمین اثری از ظلم دیده نشود ،مهدی

و اصحابش امر به معتروف و نهتی از

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

ایشان فرمود:
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فرمود« :هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا
ای مردم! رسول خدا
رفتتتار
را حتتالل شتتمرده و عهتتد ختتدا را متتیشتتکند ،ختتالف ست ّتنت رستتول ختتدا

متتیکنتتد و در میتتان بنتتدگان ختتدا بتته گنتتاه و ستتتم عمتتل متتیکنتتد ،ولتتی او (شتتخص
مسلمان) سکوت اختیار کنتد و نته از راه کتردار و نته از راه گفتتار ،ستلطان ستتمگر را
سرزنش نکند و در مقام انکار و عی گویی بر نیاید ،بر خداونتد استت کته مستلمان
(ساکت) را به کیفر و سزای همان ستمگر (آتش جهتنم) محکتوم کنتد»( .ابت شتعب

حرانی)505 :1363 ،

همچنین به مردم بصره مینویسد:
به جان خودم سوگند که امام راستین و پیشوا واقعی جامعۀ استالمی تنهتا کستی
است که به ّ
مقررات عادالنه و انسانساز کتاب خدا عمل نماید ،دادگر و قسط را
ّ
در کتران تتتا کتران جامعتته تحقتتق بخشتتد و عتتدالت را پیشتته ستتازد ،پیترو واقعتتی حتتق
باشد و بر اساس ّ
حق و در قلمرو قانون ،امور و شؤون جامعه را اداره نماید ،خو یشتن
ّ
را از لغزشها نگاه دارد و برا تحقق اهتداف خداپستندانه تتالش کنتد ،نته ایتن کته

همه چیز را ابتزار ستلطه و رستیدن بته هواهتا ختو یش ستازد( .مفیتد ،1413 ،ج39 :2؛

ر ک :طبرسی ،1371 ،ج)88 :2

در زمان غیبت حجت بن الحسن
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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 ،بیعدالتیهتای قضتایی ،سیاستی ،اقتصتادی و

فرهنگی در جامعه بروز مینمایند که هدف امام
امام رضا

مبارزه با این نوع بیعتدالتیهتا استت.

میفرماید:
هنگامی که قائم ما قیام نماید زمین بته واستطۀ نتور ایشتان روشتن متیشتود ،تترازوی
عتتدالت را در میتتان هم تۀ متتردم قتترار متتیدهتتد و در سرتاستتر جهتتان هتتیچ انستتانی بتته

دیگری ستم نخواهد کرد( .خزاز رازی)273 :1401 ،

از امام سجاد

روایت شده است که میفرماید:

هنگامی که قائم ما اهلبیت

خرو نماید در میان همۀ بنتدگان ختدا عتدالت

را پیاده مینماید و به عدل رفتار مینمایتد و عتدالت او در بتین افتراد فاستق و فتاجر

یکسان اجرا میشود( .اب حی ن397 :1409 ،؛ کلینی)313 :1381 ،

امام محمدباقر

میفرمایند:

ُ
َ ْ َ َْ َْ ُْ ْ َ َْ
َ َ َ َ ُ َ َ ْ
َ
َْ َ
بدیث؛ُ
اج ُِرُاْل ِ ُ
اِئ َناُف ِنن ُ ُهُ َُیق ِس ُ ُُ ِبا ََّس ُِو ُی ِ ُُ َ ُوُ َُی ْع ِدلُُ ِ ُ
ِإذاُق ُ
امُق ِ
یفُخل ِ ُُاَّرْح ِ ُُاَّب ُِرُ ِمم ُُ ُوُاَّف ِ
(اب باب ی  ،1385 ،ج161 :1؛ ر ک :مجلسی :1403 ،جُ)30 :51
امام قائم

هنگاهی که ظهور نمایند اموال را به طور مساوی تقسیم مینماینتد و

میان همۀ مردم نیکوکار و بدکار به عدالت رفتار مینماید.

یکی از ستمهای رایج در عصر غیبت امام مهدی

بر مردم ،این است که بیتت المتال

بته عتدالت میتان متردم تقستیم نمتیشتتود ،امتا در عصتر زنتدگی و ظهتور حجتت حتق
ظلم فاحش ریشهکن خواهد شد .پیامبر اکرم
ش تتما را ب تته ظه تتور مه تتدی

 ،ایتتن

میفرماید:

بش تتارت م تتیدهم ،او زم تتین را پ تتر از ع تتدل می کن تتد،

همان گونه که از جور و ستم پر شده است .ساکنان آسمانها و ساکنان زمین ،از او
راضی میشوند و اموال و ثروتها را بطور صتحی تقستیم می کنتد .کستی پرستید؟

معنی تقستیم صتحی ثتروت چیستت؟ فرمتود :بته مستاوات در میتان متردم تقستیم
متتیگتتردد .ستتپس فرمتتود :دلهتتای پیتتروان ّ
را پتتر از بینیتتازی می کنتتد و
محمتتد
عدالتش ،همته را فترا می گیترد ،تتا آنجتا کته دستتور میدهتد کستی بتا صتدای بلنتد
صدا زند« :هتر کتس نیتاز متالی دارد ،برخیتزد» .هتیچ کس جتز یتک نفتر برنمیخیتزد.

در دعا میخوانیم:

َ َ
َُ َ َ ْ َ َ َ َ َ
ُ
بدُ ْ َ
یُ ُت ُِن َُرُب َع ْد ِل ِ ُهُ ُظ َلب َ ُُ ْ ج َ
بولُ
اْلب ِ ُُ َ ُوُ ج ْم ُه ُ
بهُ َم َع ِاق َ ُ
بحُ ِب ِ ُ
وض َ ُ
اَّله ُُط ِه ُرُ ِب ِهُُ ِب ُد ُ
اْل ْبو ِرُ َ ُ...وُت ِ
ک ُح ُ ِ
ْ
اَّ َع ْد ِل؛ُ(ط سی ،1411 ،جُ)409 :1
سیاهیهای ستم زوال پتذیرد ،و پایگتاههتای حتق آشتکار گتردد ،و عتدل ناشتناخته
شناخته گردد.

امام خمینی در این زمینه میفرمایند:
زنتتدگی ستتید الشتتهدا ،زنتتدگی حضتترت صتتاح

در منابع فریقین

خداوندا ،سترزمینهتا را بته دستت مهتدی

پتا ک گتردان ...تتا بتا فتروغ عتدالت او

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

(اب طاووس351 :1374 ،؛ ر ک :حائری229 :1383 ،؛ ر ک :اب اب زین )237 :1397 ،

103
الزمان(ستتالم اهلل علیتته) ،زنتتدگی

همۀ انبیاء از اول تا خاتم ،همۀ آنها به این معنا بوده است که در مقابل حکومت

جور ،حکومت عدل را خواستند درست کنند( .خمینی ،ج)40 :21

لذا الزمه همۀ حکومتهای الهی ،عدالت است و حکومت بدون عدالت ،قطعتا الهتی
و اسالمی نیست.
(جامعهپردازی)

ها)اصالحجامعه

اصال جامعه و هدایت امت بسوی رهنمودهای الهی ،یکی از اهداف هادیتان راستتین
و اولیای الهی است .کلمه «اصال » و واژههای مترتبط آن ،دوازده مرتبته در ستورههتای بقتره،
َّ
هود ،ق َّصص ،اعراف ،نساء ،انعام ،نور و شورا تکرار شدهاند:

َ
َ ْ ُ ُ َ ْ ً َ َ َ ً َ َ َْ َ
َْ
َ
ُْ ُ
اَّللُقر ی ببُُ ِم ب َ ُُ
ْح ب ُُ ِ ُ
نُر
وهُخوفب ُباُ ُوُط عب ُباُ ِا ُ
بدُ ِا ْص ب ِحهاُوادع ب ُ
یفُال ْر ِ ُُ َب ْعب ُ
َولُتف ِسببدواُ ِ ُ
ُْ
ی ؛ُ(اعرافُ )56 /
اْل ْح ِسن َ ُ
در زمین ،پس از اصال آن فساد نکنید ،و او را با بیم و امید بخوانید و نیکی کنید،
زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است.

امام محمدباقر

در ذیل آیه فوق میفرماید:

زمتتین فاستتد بتتود و خداونتتد بوستتیلۀ پیتتامبر استتالم

 ،1407ج)58 :8

حضرت شعی
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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آن را اصتتال نمتتود( .کلینتتی،

به قومش فرمود:

ُ
َ
َ ْ
اَّللُ ؛ُ(ه دُ)88 /
حُ َماُ ْاس َت َط ْع ُ ُُ َ ُوُماُ َت ْوف ُ
نُأر ی ُ ُدُ ُِإل ُ ِاإل ْص َ ُ
ِإ ْ ُ
قُ ُِإل ُ ِب ِ
تا جایی که قدرت دارم جز اصال [شما را نمتیختواهم و تتوفیقم فقتط بته [یتار

خداست.

در ایتن آیته حضتترت شتعی

بتته قتومش کته او را متتتهم بته ستتودجویی و ثروتانتدوزی کتترده

بودند میفرماید« :من یک هدف بیشتر ندارم و آن اصال شما و جامعه است».
امتتام حستتین

ّ
جدش رسول اهلل

در وصتتیتنامتته ختتود بتته محمتتد حنفیتته ،هتتدف ختتود را اصتتال امتتت
و امر به معروف و نهی از منکر معرفی فرمود:

ُ
َ
َ
َ
ْ
َ َ
انُُ َ ُْملُأ ْخب ُبر ْ ُُأ ِشب ًبراُ َولُ َب َطب ًبراُ َولُ ُم ْف ِسب ًبداُ َولُ ِ ً
حُیفُأ َم ب ِ ُُ
ببُ ِال ْص ب ِ ُ
ظاْلبباُ َ ُوُ ِإّنبباُخ َر ْجب ُ ُُ ِل َطلب ِ ُ

ُ

ُ َ

ْ

َْ

َ

ْ ْ َ

وفُ َوأّنب ب ُعب ب ُُ ُ
نُ ُآم ب َُبرُبب َ
اْل ُنکب ب ِر...؛ُ(ابت ت شهرآشت ت ب مازن تتدرانی،
بباْل ْع ُر ِ ُ
َج ببدىُ،أر یب ب ُدُأ ْ ُ
ِ
ِ

 ،1379جُ )89 :4

قیام من قیام فردی کتامجو یتا آشتوبگر و یتا ستتمگر نیستت .متن بترای اصتال امتت

جدم به پا خواستهام ،قصدم امر به معروف و نهی از منکر است و بته ستیر جتدم و
پدرم رفتار مینمایم.

در سرزمین منی فرمود:

امام حسین

خدایا! تو میدانی که آنچه از ما سرزد ،برای رقابت در فرمانروایی و نیز دسترسی به
مال بیارزش دنیا نبود ،بلکه از آن روست که نشانههتای آیتین تتو را آشتکار ستازم و
امور مردم را سر و سامان بخشم ،تا بندگان ستمدید تو آسوده گردند و به فترایض و
سنن و احکام تو عمل کنند( .اب شعب حرانی)239 :1404 ،

یکی از اقدامات بنیادینی که امتام حستین

قصتد انجتام آن را داشتت ،اصتال افکتار و

اندیشههای باطل و خرافاتی بود که از دوران معاویه در جامعه روا داشتت ،و ایتن امتر جتز بتا
شهادت او و یارانش ممکن نبود.
هتتدف امتتام عصتتر

نیتتز هتتدایت متتردم بستتوی حتتق تعتتالی و اصتتال جامعتتهای استتت

انبیاء میخوانیم:

ََ َ
ْ َ َ ْ َْ َ َ ُ َ َ َ َ
َ
ىُاَّص ِل ُحون ؛ُ(انبیاءُ)105 /
نُاألر ُُ ُی ِرُثاُ ِعب ِاد ُ
ََّ ُک ُِرُأ ُ
ورُ ِم ُ َب ْع ِ ُدُا ِ ُ
یفُاَّز ُب ُِ
َ ُوَُّق ْ ُدُ ُک َت ْب َناُ ِ ُ

متتا در ز بتتور ،پتتس از تتتورات نوشتتتیم ک ته ای تن زم تین را بنتتدگان صتتال متتن بتته می ترا
خواهند برد.

ایشان اصحاب حضرت مهدی

در آخرالزمان هستند( .قمی ،1404 ،ج)14 :1

اینان همان بندگان صال خدا و یاران مهدی
بنتتابراین ،پیتتام امتتام حستتین

و مهتتدی موعتتود

هستند که وارثان زمین خواهند شد.
بتته جهتتان ،پیتتام مستتاوات و برابتتری

است ،همان هدفی که به خاطر آن انبیای الهی در طول قرنها رنجها را به جان خریدند ،تا

در منابع فریقین

امام محمدباقر

فرمود:

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

ک تته دچ تتار معض تتالت فرهنگ تتی ،سیاس تتی ،اجتم تتاعی و اقتص تتادی ش تتده اس تتت .در س تتور

105

امور مردم را اصال و سامان بخشتند ،امتا طتاغوتهتا متانع تحقتق آن شتدند؛ از ایتن رو ،امتام
مهدی

زمانی ظهور خواهد کرد کته بتوانتد جهتان را از نظتر اخالقتی ،اجتمتاعی ،سیاستی،

اقتصتتادی و فرهنگتتی متحتتول ستتازد ،و جامعتتۀ انستتانی را از تبعتتیضهتتا ،بتتیعتتدالتیهتتا و
بدعتها پاک و حکومت جهتانی را در زمتین بر پتا نمایتد .بنتابراین ،هتدف نهضتت عاشتورا،
تربیتتت انستتان و اصتتال جامعتته بتتود ،کتته ناتمتتام مانتتد ،امتتا خداونتتد اراده فرمتتود تتتا ایتتن آرمتتان
مقدس از سوی حضرت مهدی

محقق شود و زمانی که زمین پر از ستم گردد و بدعتهتا

زنتتده و حاکمتتان یتتاغی دستتت بتته فستتاد زدهانتتد ،مصتتلحی خواهتتد آمتتد و جامعتته را اصتتال و
حکومت عدل الهی را در زمین برپا مینماید.
بدعتها

و)ستیزبا

بدعت در لغت ،به معنای «چیز نوپیدا و بیسابقه ،آیین نو و رستم تتازه» .و بدعت گتذار،
یعنی «آورنده رسم و آیتین تتازه»(دهختدا ،ذیتل واژه بتدعت) .در اصتطال  ،بتدعت ،عبتارت
است از امری که در دین حاد شتده و ریشتهای در کتتاب و س ّتنت نداشتته باشتد(طریحی،
 .)299 :4 ،1375راغ

مینویسد:

بدعت در مذه  ،یعنی وارد کردن سخنی که گوینده و عمل کنندهاش بتر روش و

سیر صاح
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

پیامبر اکرم

شریعت ،و مستند بر اصول متقن نباشد( .راغ اصفهانی)111 :1412 ،

در مورد بدعتگذاران در دین میفرماید:
هرگاه پس از من اهل شک و بدعت را دیدید ،بیزاری خود را از آنها آشکار کنید ،و
به آنها بسیار دشنام دهید ،و دربار آنها زیاد بدگویی کنید ،و عیوبشان را زیاد
بگویید ،و به آنها تهمتت بزنیتد (یتا آنهتا را مبهتوت ستازید) تتا بته فستاد در استالم

طمع نکنند و مردم را از آنها بر حذر دارید و از بدعتهای آنان (چیزی) نیاموزند.

خداوند در برابر این کارهایتان برای شما حسنات مینویسد و درجات شتما را در
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آخرت باال خواهد برد( .کلینی ،1407 ،ج)375 :2

امام حسین

با شهادت ختود ،ستب

رستوایی و در نتیجته نتابودی دولتت بتدعتگتذار

بنیامیه شد و هرگز در مقابل زیادهخواهی یزید کوتاه نیامد ،و فرمود:

ُ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ
ببهُ َ ُوُ َأ َنُُا َّْ َباطب ب َ ُُ َ ُلُ ُُی َت َن ب َ
به ؛ُ(ابتت ش تتعب حران تتی،
باه ُُ َع ْن ب ُ ُ
اْلب ب ُُ ُلُ ُُی ْع َ ب ب ُُ ِبب ِ ُ
نُ
نُأ ُ
ُأُل تبببر و ُ
ِ

ُ)245 :1404

آیا نمیبینید که به حق عمل نمیشود و از باطل نهی نمیشود؟

در دوران امامتتت ستتاالر شتتهیدان
حستتین

 ،بستتیاری از تعتتالیم نبتتوی ،بتته فراموشتتی رفتتت و امتتام

 ،نتتاگزیر بتترای احیتتای دیتتن جتتدش و مبتتارزه بتتا بتتدعتهتتا قیتتام نمتتود ،ز یتترا یز یتتد،

آشکارا دست به فساد آلوده بود و جامعۀ اسالمی را دچار انحطاط و خود را خلیفۀ مسلمین
و جانشتین پیتامبر

متیدانستت ،و چنتین شخصتی قطعتتا ا گتر بتر متردم حکومتت متیکتترد،

تمام ارزشهای اسالمی از بین میرفت.
یکتتی از مهمتتتر ین بتتدعتهتتای معاو یتته ،تبتتدیل خالفتتت استتالمی بتته ستتلطنت ،قتتتل عتتام
مسلمین و ّ
محبان امام علتی  ،مصتادر ظالمانتۀ امتوال متردم ،رشتد سترمایهداری فرعتونی
در جامعه ،خواندن نماز جمعه در روز چهارشنبه و غیره نام برد ،که ساالر شتهیدان

بترای

بتیاعتبتتار ستاختن استتالم دروغتتین امتوی و احیتتای استالم نتتاب ،دستتت بته قیتتام زد تتا بتتا ایتتن
بتتدعتهتتا مب تتارزه و آنهتتا را ن تتابود نمایتتد (داودی 200 :1387 ،تت  .)205امتتام حستتین

در

نامهای که به جمعی از بزرگان بصتره نوشتت ،هتدف از قیتام بتر ضتد حکومتت فاستد یز یتد را،
من شما را به کتاب خدا وسیر پیامبر خدا فترا متیختوانم ،چترا کته در جامعتۀ شتما

ستتنت نبتتوی از بتتین رفتتته و بتتدعت و فریبکتتاری جتتایگزین آن شتتده استتت ،ا گتتر
سخنانم را بشنوید و فرمانم را اطاعت کنید ،شما را به راه راست هدایت میکتنم.

(اب مخنف ک فی107 :1417 ،؛ نصر ب مزاحم)201 :1404 ،

وقتتتی قتتائم متتا قیتتام کتترد متتردم را از نتتو بتته ستتوی استتالم دعتتوت متتینمایتتد و بتته ستتوی

چی تزی کتته کهنتته شتتده و عمتتوم متتردم از آن دور افتتتادهانتتد ،هتتدایت متتیکنتتد .آن
جناب« ،مهدی» نامیده شده ،چون به چیزی که مردم از آن دور شتدهانتد هتدایت
میشود و «قتائم» نامیتده شتده چتون بترای بته پتا داشتتن حتق قیتام متیکنتد( .مفیتد،
 ،1413ج)383 :2

در منابع فریقین

امام صادق

فرمود:

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

احیای سنت جدش رسول اهلل

و مبارزه با بدعتها معرفی میکند و میفرماید:
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امتام مهتدی

انجتتام داد ،انجتام متیدهتتد.

 ،همتان کتتاری را کته رستول ختدا

بدعتهای موجود را بیاعتبار خواهد ساخت ،چنانکه رسول خدا

 ،اساس

جاهلیت را منهدم نمتود ،آن گتاه استالم را از نتو بنتا متیکنتد( .ابت ابت زینت ،1397 ،

ص231؛ ر ک :قمی ،1404 ،ج87 :2؛ مازندارانی ،1382 ،ج)384 :12

ز)عدمبیعتباطاغوت

بیعتتت از واژ «بیتتع» ،بتته معنتتای پیمتتان بستتتن متتیباشتتد (بستتتانی« .)175 :1375 ،ابتتن
منظور» ،در خصوص معنای بیعت میگوید:
دستتت در دستتت دیگتتری گذاشتتتن ،بتته نشتتانۀ فتتروختن چی تز ی تا پیمتتان بستتتن و
اطاعت از او میباشد( .اب منظ ر ،1414 ،ج)26 :8

در قرآن نیز به واژ «بیعت» اشاره شده است:
در حقیقتتت کستتانی ک ته بتتا تتتو بیعتتت متتیکننتتد جتتز ای تن نیستتت ک ته بتتا ختتدا بیعتتت

میکنند .دست خدا ،باال دستها آنان است ،پس هر که پیمانشکنی کنتد

تنها به ز یان خود پیمان میشکند و هر که بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند،
به زود خدا پاداشی بزرگ به او میبخشد( .فتح)10 /

مهمتر ین درسی که از واقعه کربال میتوان گرفت ،بیعت نکردن با حکومت فاسد و زیر بتار
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396
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ظلتم و ستتتم آن نتترفتن استت .امتتام

بتتا نهضتت عاشتتورا ،بتته همتۀ انستتانهتتا درس آزادگتتی و

شجاعت آموختت ،کته بته هتیچ وجته نبایتد تستلیم طتاغوتهتا و حاکمتان فاستد شتد ،بلکته
باید با آنها مبارزه کرد ،حتی اگر به قیمت جانمان تمام شود.
زمانی که معاو یته از دنیتا رفتت و یز یتد جانشتین وی شتد ،بته حتاکم مدینته دستتور داد تتا از
امتتام حستتین

بیعتتت بگیتترد .ولیتتد شخصتتی را نتتزد امتتام

بخوانتتد .عبیتتداهلل بتتن زبیتتر کتته همتتراه امتتام
دعوت شدهای چه خواهی کرد؟ امام حسین

فرستتتاد تتتا او را بتترای بیعتتت

بتتود از ایشتتان پرستتید :اکنتتون کتته بتترای بیعتتت
فرمود:

ْ ْ َ ْ َ
َ
َ ُ َْ َ ُ َ ْ
ُ
سُ ْ ُ
یلُ ُلُ ُُی َببا ُِی ُ ُعُ
اْل َح َر َمب ِ ُُ ُم ْع ِلب ُُ ِباَّ ِفسب ِ ُُ ُوُ ِمبث ِ ُ
بُاْل ْ ُِبرُقا ِتب ُُاَّبنف ِ ُ
بار ُ
َُی ُِز یب ُدُ َر ُجب ُُف ِ
اسب ُُش ِ
ْ
ِ ِمبث ِل ِه؛ُ(اب مخنف ک فیُ )81 :1417 ،

یزید مردی فاسق ،فاجر ،دارای فسق علنی ،خورنتده شتراب ،و قاتتل نفتس ّ
محرمته
است .پس کسی چون من با شخصی مثل یز ید بیعت نمیکند.

هنگتتامی کتته ابتتن عبتتاس نتتزد امتتام
ترغی

نماید ،امام

آمتتد و قصتتد داشتتت امتتام

را بتته بیعتتت بتتا یز یتتد

در جواب ایشان فرمود:

هیهات ،هیهات! ای ابن عباس! اینان دست از من بر نخواهنتد داشتت و هتر جتا

باشم به من دست خواهند یافت ،تا به اجبار بیعت کرده یا مرا به قتل برسانند .به
ختدا ستتوگند! آنتان هماننتتد یهتود کتته در روز شتنبه پیمتتان ختدا را شکستتتند و ستتتم
کردند ،به من ستم خواهند کرد .من به همتان راهتی کته پیتامبر ا کترم

مترا بتدان

مأمور ساخته است ،خواهم رفت .ما از آن ختداییم و بته ستوی ختدا بتاز متیگتردیم.

(بحرانی ،1413 ،ج)485 :3

سید الشهداء

در نزدیکی کربال به یارانش فرمود:

ا عص تترها و نس تتله تتا! بت ته ه تتوش! کت ته ایت تن فرومایت ته و فرزن تتد فرومایت ته ،م تترا میت تان
ّ
ّ
دو راه مخیتتر کتترده استتت :یتتا ذلتتتپتتذیر و تستتلیم خفتتتبتتار در برابتتر بی تدادگران؛
ّ
ی تتا م تترگ پ تتر افتخ تتار و بت تا ع ت ّتزت! و چق تتدر دور اس تتت از م تتا کت ته ذلتتتت و خ تتوار را
پت تتا کیزه و مغزه ت تتا روشت تتنان ت تتدیش و غیرتمن ت تتد و جت تتانه ت تتا ست تتتمس ت تتتیز و ب ت تتا
شت تترافت نمت تتیپذیرنت تتد ک ت ته مت تتا فرمت تتانبردار فرومایگت تتان و است تتتبدادگران پست تتت
ّ
و رذالتتتپیش ته را بتتر شتتهادتگاه رادمتتردان و آزادمنشتتان مقتتدم بتتدار یم( .اب ت شتتعب

حرانی)58 :1404 ،

زمامتداران ظتتالم نخواهتتد رفتتت و آنهتتا را بتته کیفتر اعمتتالشتتان خواهتتد رستتاند .امیرالمتتومنین
علی

در نهج البالغه میفرماید:
فردایی که شما را از آن هیچ شناختی نیست ،زمامداری حکومت میکند که غیر
از حاکمتتان امتتروزی استتت ،او حضتترت مهتتدی

استتت کتته عمتتال و کتتارگزاران

حکومتها را بر اعمال بدشان کیفر خواهد کرد( .سید الرضی)196 :1414 ،

در منابع فریقین

امام مهدی

همانند جدش امام حسین

 ،به هیچ وجه زیر بار بیعت بتا حاکمتان و

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

برگتتتز ینیم .ختتتدا و پیت تامبر او و ایمتتتانآوردگتتتان و دامتتتانهتتتا پتتتا ک و ر یشتتتههتتتا
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امام صادق

میفرماید:

َ
َُْ ُ َْ ُ َ
یفُ ُع ُن ِق ِهُُ َُب ُْی َع ُُ ِأل َحد؛ُ(اب باب ی ُ)116 :1404 ،
سُ ِ ُ
ائُ َ ُوُ َُّ ُْی َ ُ
ثُاَّق ِ ُ
ُیبع ُ

قیام نماید بیعت هیچ کس بر گردنش نیست.

وقتی امام عصر

طبق روایت فوق حضرت مهدی
جائری بر او نباشد .امام زمان

زمانی که ظهور مینمایتد کته بیعتت هتیچ حکومتت

در فلسفه غیبتشان میفرمایند:

اما در خصوص علت غیبت ،هر یک از پدران من بیعتی از طاغوتها زمتان بته
گردن داشتند ،قطعا من ظهور خواهم کرد هنگامی که بیعت احد از طتاغوتهتا
بر گردنم نباشد( .قط الدی راوندی ،1409 ،ج)1115 :3

ح)انتقامازکشندگانامامحسین

حضرت مهدی
حضرت مهدی

ومستکبرانعالم

 ،یگانه منتقم ختون جتدش ستید الشتهدا
به عنوان منتقم خون حسین

کجاستتت طال ت

ختتون حستتین

استت .در دعتای ندبته،

معرفی شده است:

کتته در کتتربال کشتتته شتتد؟ کجاستتت آن کتته بتتر

متجاوزان و مفتریان بر او ،یاری شده است( .اب مشهدی)579 :1419 ،

بتته عنتتوان یگانتته منجتتی عتتالم بشتتریت و منتتتقم شتتناخته شتتده استتت .او

امتتام مهتتدی

تنهتا کستی استتت کته کتاخهتتای استتبداد را و یتران ،و از جفا کتتارن و قتاتالن مظلومتان و اولیتتای
سال دوم ،شماره  ،5بهار 1396

الهتتی انتقتتام خواهتتد گرفتتت .پیتتامبر ا کتترم

هنگتتامی کتته بتته معتترا رفتنتتد در آن شتت ،

َ
ُ َ
َ ُ ُْ َ ُ ْ
َ
ُ
َ
ائُ َ ُوُ ْ ُ
ائ؛ُ(ط ستی،
اْل ْن َبت ِق ُ ُُ ِمب ْ ُُأ ْع َبد ِ ُ
اْلجب ُُاَّ َو ِاج َبب ُُ ِأل ْوَُّ َیب ِ ُ
بهُ
ىلُ ِإن ُ
َُیاُ َم َ ُ ُدُ َ ُوُ ِعبْ تُُ َ ُوُ َجب ِ ُ
ُ)148 :1411
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دشمنان من است.

خداوند چهر نورانی حضرت مهدی

را به پیامبرش نشان داد و فرمود:

ای محمد ،به عتزت و جاللتم ستوگند کته او حجتت ختدا بتر دوستتان متن ،و منتتقم

همچنین فرمود:

َ َ َْ

َ

ُ

َ

َْ

َْ َ

َ ُوُهَاُاَّق ِ ُ
ائ؛ُ(ابت باب یت ،
بهُأن َبت ِق ُ ُُ ِمب ْ ُُأعبد ِ ُ
ىلُ َ ُوُ ُُی َح ُِبر ُ ُمُ َح َر ِامب ُ َ ُوُ ِب ِ ُ
یُ ُُی َح ِلب ُُ َحب ِ ُ
بَ ُ
بائُُاَّ ِ ُ

 ،1395جُ)253 :1

این «قائم» همان است که حالل مرا حالل و حرام مرا حرام میکند ،من بته وستیلۀ
او از دشمنانم انتقام میگیرم.

این موضوع در سخنان مالئکه با خداوند متعال بعد از شهادت ستید الشتهداء
است .امام باقر

آمتده

میفرمایند:

وقتتتی امتتام حستتین

بتته شتتهادت رستتید ،مال ئکتته بتتا گر یتتههتتای بلنتتد بتته درگتتاه

خداوند ،ضجه کردند و گفتند :این حسین ،برگزید شما و پستر پیتامبر شماستت.
خداونتد ستایۀ حضتترت مهتدی
انتقام حسین

را بته مال ئکتته نشتان داد و فرمتود :بتتا ایتن (قتتائم)

را میگیرم( .کلینی ،1407 ،ج465 :1؛ ر ک :طبرسی ،1403 ،ج)64 :1

در زیارت عاشورا نیز از امام مهدی

به عنوان خونخواه امام حسین

یاد شده استت

و ایشان را به عنوان ثاراهلل (خون خدا ،یا خونخواه خدا) معرفی نموده است:
خداوند مرا روزی کند که در خدمت حضرت مهتدی

و حتق نتاطق ،کته از شتما

خاندان ظهور خواهد کرد ،خون شما را مطالبه نمایم( .اب ق ل ی )177 :1356 ،

در روایات آمده استت کته شتعار ستپاه حضترت مهتدی

ایشان انتقام جدش حسین

را از قاتالن آنها خواهد گرفت .امام رضا

میفرمایند:

قیتام کنتتد و یتار یاش کننتتد و شتعار یتتاران او(اصتحاب و انصتتار و ستتپاه

حضرت حجت) «ای خونخواهان حسین» است( .اب باب ی )130 :1376 ،

نتیجهگیری
 .1امتتام حستتین

تمتتام ستترمایۀ وجتتودی ختتود را در راه استتالم ایثتتار کتترد تتتا استتالم نتتاب

تتتاکنون ه تتیچ نتتامی از دی تتن مبتتین اس تتالم بتتاقی نم تتیمانتتد .حضتترت مهتتدی
ّ
پاسداشتتت ایثتتارگریهتتای جتتد بزرگتتوارش ،و احیتتای استتالم و ارزشهتتای استتالمی و حستتینی

قیام خواهد فرمود.

 .2سیر حضرت مهدی

 ،همان سیر امام حسین

مهدویت ،نخست باید امام حسین

نیتتز بتترای

است .برای شتناخت انتظتار و

را شناخت و با آرمانهای او آشنا شد.

در منابع فریقین

بمانتتد .ا گتتر فتتداکاری ،ایثتتار ،شتتجاعت ،و جانفشتتانی ستتاالر شتتهیدان

در راه ختتدا نبتتود

مکانیابی دفن حضرت علی اصغر

قتائم متتا

«یتا لثتارات الحستین» استت و
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 .3توأمانی ذکر امام مهدی

با یاد امام حسین

 ،بیتانگر آرمتانهتا ،اهتداف مشتترک،

انتقام خون مظلوم کتربال ،ستیر یکستان آنهتا در مبتارزه بتا مستتکبران ،مبتارزه بتا بتدعتهتا،
عدم ذلتپذیری و بیعت نکردن با طاغوت است.
 .4هدف منجی موعود از تأ کید بر یاد جد مظلومش

 ،این است که شیعیان بته ّ
تأستی

از او ،امر به معتروف و نهتی از منکتر نماینتد و در بر پتایی عتدالت اجتمتاعی در جامعته از هتیچ
کوششی فروگذار نکنند.
 .5ا گت تتر امت تتام حست تتین
مهتتدی موعتتود

بت تتا شت تتهادت خت تتود ،بت تتت زمتتتانش را ملعت تتون ابت تتدی ست تتاخت،

نیتتز از ایتتن آرمتتان الهتتی دف تتاع متتیکنتتد و تمتتام مستتتکبران عتتالم را نتتابود

خواهد ساخت.
 .6اهداف امام حسین

از قیام عاشورا ،عدالتخواهی و مبارزه با ظلم و ستم و امتر بته

معروف و نهی از منکر و اصال امور امت بود ،ولی بختاطر خیانتت متردم و جبهته نفتاق ،ایتن
اهتداف بتته فرجتتام نرستتید ،امتتا حضتترت مهتدی
حستتین بتتن علتتی

از طتترف خداونتتد بته عنتتوان منتتتقم ختتون

و شتتهدای کتتربال و هم تۀ مظلومتتان عتتالم ،بتتا قیتتام ختتود ،اهتتداف ناتمتتام

جدش را به به اتمام خواهد رساند ،و عدالت اجراء و سنت نبوی احیاء خواهد شد.
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