فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
پاییز  1399ـ شماره سوم

نگرشی تطبیقی بر وضعیت دینی جامعه پیشاقیام امام حسین

و

امام مهدی
حجتاالسالم والمسلمین دکتر محمدمهدی لطفی

*

مقدمه

در طول تاریخ بشریت ،در جوام دی

همششه کسان بودهان که به دتیل اونلااون

در برابر تعالشم اله تاب نشاعرده ع بله دنبلال مطلام نفسلان تلود ررتهانل  .جامعله
اسالم نشز از اید آرت به دعر نبوده ع ارعه به دنبال رره گ جلاه
بودن  .ی رغم زحمات بسشاری که پشامبر
استرش آن متتم

ع احشلای آن

بلرای ب شلان نهلادن جامعله اسلالم ع

ن  ،با عرات ایشان عضلعشت دیلدداری ملردم سلشر قهقرایل

دا ت .از آننا که حف کشان دید ع ه ایت جامعه به سوی تعالشم حشاتبخا آن ،از
عظایف امام استن اامله معصلومشد

هملواره تلا حل امکلان کو لش هان ب لا بلر

مقتضشات زمانه ،به رعشهای اونااون به اید مهم یم ک .
در رره گ شعه« ،قشام ع حماسله حسلش » (یا لورا) ع «قشلام ع انقلالب مهل عی»
(ظهور) ،از نقاط یطف حشات دی اران ع ب که بشریت به مار م رعد« .قشلام سلرخ
حسش » در پششش ه حشات اسالم ،بایث آبشاری نره طشبه دیلد ع ر ل ع تعلال آن
اردی ع «قشام سبز مه عی» در آی ه حشلات اسلالم ،موجلک ثمردهل ایلد لنره
تواه

 .یک از مساا

که در بررس اید دع جریان تاریخساز توجه انسان را بله

تود ج ک م ک  ،ا تراکات ع لباهتهای ایلد دع قشلام ع رهبلران آن اسلت کله
* دکتری مطالعات تطبشق ادیان ،کار اس ار

مه عیت.

پرداتتد به آن ،به منال بشا از حوصل ه یلک مقالله نشلاز دارد .از ایلد رع در ایلد
نو تار ،به بررس اجمال عضعشت دی

جامعه پشا از عقوع اید دع قشام م پلردازیم

ع آسشکها ع آرتهای جامعله اسلالم در ایلد دع دعره را از جهلت دیداریلزی ع
دیدستشزی مورد بررس قرار م دهشم.
 .1حاکمان و خواص فاسد در جامعه پیشاقیام حسینی

بع از آنکه امامت به تالرت تب ی
اسالم

 ،غشر از زمان مت عد حکومت ی وی ،جامعه

اه رنگ باتتد سشره نبوی در طبقه حاکمشت

ابوسفشان بر مس تالرلت نشسلت .املام حسلشد
رسولت ا

تا آننا که تان ان م فور

دربلاره آنهلا ررملود« :از جل م

ش م که ررمود :تالرت بر تان ان ابوسفشان حرام است».

1

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

معاعیه ،کس بود که به شوه پاد اهان بر جامعله اسلالم حکوملت م کلرد ،املوال
مردم را به ناحق مصادره م نمود ع مس مانان ع متبلان امشرالمؤم شد

را به لهادت

م رسان  .بع از معاعیه ،ررزن ش یزی کله رلردی راسلق ،سلگباز 2ع یشلاش بلود،
 3.عقت یزی به حاکم م ی ه دستور داد تا از امام حسشد

ت شفه مس مشد

بگشرد ،علش
یب ه لال بد زبشر که همراه امام بود ،از یک العم حضرت پرسلش ع املام

بشعلت

مقلر حکوملت بشلاعرد.
خص را نزد امام ررستاد تا اع را برای بشعت به ل
در بشلان

ی ت ی م بشعت با یزی  ،اع را ن شد معرر ررمود« :یزی مردی راسلق ،لرابتوار،
30

قات انسانهای ب ا اه ع کس است که به صلورت یشلان ع آ لکار رسلق ع رنلور
م ک .پ

کس نون مد با خص مث یزی بشعت نم ک ».

ب ا بر ازارشهای تاریخ  ،امام حسشد

4

حر تطبه توان  ،حک لام
برای یاران تود ع ل

زمان تود را معرر کرد ع ررمود « :ما م دانش اید قوم [رژیم امو ] اطایت شطان
را برازی ه ع از طایت ت ا رحمان رعیگردان
 .1متم بد ی

هان  .آ کارا رت ه ع رساد م کنند.

ص ع ن اتمال ن ص.152

 .2اید سخد امام
تب ی به یک ارزش

م توان مست ی بر مذمت نگه اریاز حشوانات مث سلگ در تانله کله املرعزه
ه ،با .

 .3احم بد یتش بالذر ن أنساب األ رافن ج  ،5ص .319
 .4ی

بد موس ابدطاععسن ال هوف ی

قت

الطفوفن ص .23

ح عد ع احکام ت ا را تعطش نمودهان  .ثرعت م ل ع بشتالمال مس مشد را به انتصار
تویا در آعرده ع حرام ت ا را حالل ع حالل ت ا را حرام کردهان ».

1

ارزعن بر حاکمان ،در مشان تواص جامعه نشز ارراد بسشاری بودن که به تاطر مقلام ع
م صک ع دنشا ،از راه ع رعش پشامبر

ع دستورات قرآن راص ه اررته بودن  .با توجه

به تأثشر تواص جامعه بر ررتار یوام ع ت سشر جامعه ،نم تلوان از نقلا آنلان بله
ی وان یک از یوام انتراف جامعه اسالم ع پش ایا مصشبتهادردینددرر ردمد 
نشمپو

کرد.

عقت هان بد یرعه را با سر ع رعی منرع به زن ان ارک ن  ،سربازان ع ارراد قبش ه
اع قصر یبش ه لال بد زیاد را متاصره کردن  .ابدزیاد کله از ایلد مسلأله ترسلش ه بلود،
ری را مأمور کرد تا از عضعشت هان به یارانا تبر ده  .ری نشز به تاطر ترس
از جاسوس یبش ه لال ع از دست دادن موقعشتا ،به ارراد قبش ه هان ازارش عارعنه داد
2

ع از تطر بزرگ حم ه به قصر ج واشری کرد.
با توجه به ای که یبش ه لال ه وز ق رت نگررته بود ،مردم داراتماره را تسخشر م کردنل
ع بر اعضاع کوره مس

انقالبشون نشز زمش ه بلرای عرعد ع رهبلری

آماده ،ع مسشر تاریخ یوض م

.

(عج)

امام حسشد

م

ن  .با تس

ای اار ری اید کار را نم کلرد،
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شبث بن ربعی

بث ،از مردان هزار نهره تاریخ است که ااه در جبهله حلق ع الاه در جبهله
باط نقاآرری

وضعیت دینی جامعه پیشاقیام امام حسینعلیهالسالم و امام مهدی

شریح قاضی

کرده است .عی به املام حسلشد

دیوت کرد به کوره بشای  ،اما با تس

نامله نو لت ع از آن حضلرت

ابدزیاد بر اعضاع کوره نقا بسزای در متفلر

کردن اهال کوره از اطراف مس م بد یقش ایفا کلرد .در رعز یا لورا نشلز ررمانل ه
نشرعهای پشاده سپاه یمر بد سع را بر یهل ه دا لت .اع پل
کرانه هادت امام  ،مسن ش در کوره را که امام ی

از عاقعله یا لورا بله
از نماز توانل ن در آن

 .1متم بد جریر طبر ن تاریخ األمم ع الم وکن ج  ،5ص .4۰3

ال ی
 .2متم بد متم مفش ن اإلر اد ر معررة حنج ه ل

العبادن ج  ،2ص .5۰

نه کرده بود ،تن ی ب ا کرد .اع در قشام مختار نشز از سوی یب ه لال بد مطش  ،به مقاب ه
با مختار پرداتت.

1

 .۲حاکمان و خواص فاسد در جامعه پیشاقیام مهدوی

پشامبر ارام اسالم

 ،حاکمان ع تواص جامعله آترالزملان 2را ایداونله توصلشف

کرده است:
در اید موق [آترالزمان] امشران ستمگر ،عزیران راسق ،ام لای تلااد متصل ی املور
م

ون  ...در اید عقت زمام امور آنها به دست کسان م ارت که اار سخد بگوی ل ،

آنها را م کش ع اار تاموش بمان  ،کشتد آنها را مبا م دان  .برای آنکله حقلو
آنها از بشتالمال را تصاحک ک
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
32

ع احتلرام آنهلا را پایملال سلازن ع تونهایشلان را

بریزن ع دلهای آنان را پر از دغ ع ترس ک .

3

امرعزه اه یم که در برت جوام  -مخصوصاً جوام غربل  -حقلو اعلشله ارلراد
ریایت نم

ود ع جان انسانها بسشار کمارزش است .در آمریکا یک انسان بله جلرم

رنگ پوستا بای بمشرد ع جواب ایتراض به اید یم عحششانه ،نشزی جلز کشلتار
نشست.
 .۳انحراف عامه در جامعه پیشاقیام حسینی

جامعه پششاقشام رعزبهرعز از ریعت متم ی دعر م

ل ن ن انکله املام حسلشد

 .1ر.ک :ابوالقاسم توی ن معنم رجال الت یثن ج ،9ص 11ن ابوح شفه دی ورین اتبار الطوالن ص،21۰
 254 ،229ع .3۰1
 . 2تذکر سه نکته مهم :الف) رعایات که درباره آترالزمان آم ه است ،بله کل جهلان نظلر دارد ع رقل
کشورهای اسالم مالک نشست .ب) عضعشت ترسشم

ه در رعایات ،عجه غالک جوام را بشان م ک

ع ب ان مع ا نشست که همه انسانها ع جوام به اید عضل در تواه ل آمل  .ج) در توضلش بعضل از
رعایات ،مثالهای از عضعشت جهان معاصر زده

ه است .اید ب ان مع ا نشست که نویس ه قص تطبشق

یالام ظهور با حوادث جاری را داردن ب که رق از باب م موس
 .3ی

ن رعایات است.

بد ابراهشم قم ن تفسشر القمل ن ج ،2ص3۰3ن متمل بلد اهمرتضل رلشک کا لان ن تفسلشر

الصار ن ج ،5ص24ن یب ی

بد جمعه حویز ن تفسشر نور الثق شدن ج ،5ص.34

لود ع از باطل ج لواشری نم الردد ».

ررمود« :آیا نم بش ش که به حق یمل نم

1

حضرت در نامهای که به جمع از بزراان بصره نو ت ،به عضعشت نابسامان جامعله
ا اره ع مردم را به بازاشت از مسشر انتراف ع حرکت در صراط مستقشم دیوت کرد
ع ررمود« :مد ما را به ت ا ع پشامبرش ررا م توانم .همانا [در جامعه لما] سل ت
[نبوی] مرده است».

2

اید رعایات حاک از آن است که یموم مردم اررتار انترارات ،ب یتها ع دسشسلهها
ه ع دانسته یا نادانسته از اسالم ناب متمل ی راصل ه اررتله بودنل  .دغ غلههای
مس مانان تغششر کرده بود ع دیگر نسبت به ررتارهای ض دی
 .4انحراف عامه در جامعه پیشاقیام مهدوی

در آترالزمان با دنشای عارعنه مواجه هستشم که ارزشهای دی  ،به ض ارزش تب ی
م

ون  .رعایات که ترسشمک ه جهان پششاظهور است ،بسشارن که از ایلد مشلان بله

بخاهای از یک رعایت بس ه م ک شم .ابدیباس م اوی :
در حنةالوداع همراه رسولت ا

بودیم .ایشان ح قه در کعبه را اررت ،رع بله ملا

کرد ع ررمود« :آیا از مق مات قشامت 3به ما تبر بل هم » .در آن زملان نزدیلکترید
ررد به حضرت ،س مان بود که یرض کرد« :آرین ای رسلولت ا» .حضلرت ررملود:
ودن ق ک مؤمد به تاطر م کراتل کله م بش ل ع نم توانل آن را

(عج)

«نمازها ضای م

ودن جسم آنهلا جسلم انسلان
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تغششر ده  ،همان ذعب

ن نمک در آب ذعب م

عل ق کهایشان ،ق ک شاطشد استن خص تلااد ،املشد ع املشد ،تلااد لمرده
م

ودن درعغگو را تص یق ع راستگو را تکذیک م نمای ن مردان به ملردان ع زنلان

به زنان اکتفا م ک ن مردان به زنان ع زنان به مردان باهت مل یاب ل ع زنلان سلوار
زیدها م
 .1حسد بد ی

ون  .بر ایداونه از زنان امتم ،لع ت ت ا باد».

4

ابد عبه حران ن تتف العقول ید آل الرسولن ص.245

 .2جعفر بد متم ابدنما ح ن مثشر األحزانن ص.2۷
 .3در بعض رعایات ،یالام ظهور نشانده ه عضعشت دنشا در آترالزمان با اصلطال «ا لراط السلایة»
(مق مات قشامت) بشان

وضعیت دینی جامعه پیشاقیام امام حسینعلیهالسالم و امام مهدی

حساسشت ن ا ت .

ه است.

 . 4حسشد بد متم تق نورین مست رک الوساا ع مست ب المساا ن ج  ،11ص .3۷2

اید رعایت به توب عضعشت دی ل ع اتالقل جامعله آترالزملان را رع لد کلرده
است .رعزهتواری ی

ن نمازهای جمایت ،تمسخر مؤم ان ،ضلرب ع

 ،کمرنگ

تم ع حت به هادت رسان ن آمران به معرعف ع ناهشان از م کلر ،رعاج موسلشق ع
متبوبشت توان ل اان در مشلان ملردم ،اسلتقبال از ک سلرتها ،اسلتفاده نامشلرعع از
ماهواره ،ب حناب ع ب حناب  ،منال
سرع راب در بعض از منال

مخت

یرعس ع تولل  ،پارت هلای لبانه،
ارای ع  ،...مصل ا های اسلت

ع هت ها ،همن

که امرعزه در جامعه ما قاب مشاه ه است.
 .5بدعت و تحریف دین در جامعه پیشاقیام حسینی

یک از راههای دیدستشزی ،ایناد ب یت ع تتریف در دید اسلت .بل ید ترتشلک در
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

حال که ظاهر ع پوسته دید برجاست ،از بلاطد ع رع دیلد تبلری نشسلت .پشلامبر
اکرم

درباره ب یتاذاران م ررمای « :هر ااه پ

دی ی  ،بشزاری تود را از آنها آ کار ک ش  ...ع مردم را از آنهلا بلر حلذر داریل تلا از

ب یتهای آنان (نشزی) نشاموزن » 1.هرستان  ،صاحک کتاب م

ع نت م اویل :

«تمام مشکالت ع اررتاریهای که بر تاریخ اسالم اذ لته اسلت ،نله در یقشل ه
با

نه در سشاست ،سرنشمه آن را در حوادث ص ر [اسالم] م یابشم».

با ک ار اذا ته
34

از ملد اهل

لک ع بل یت را

ن امشرالمؤم شد

از جانشش

پشامبر

2

کله بزرگتلرید بل یت ع

تتریف در دید بود ،زمش ه م اسب برای رعی کار آم ن امویان ایناد

ع آنها مورق

ن جایگاه در دستگاه حکومت اسالم پش ا ک  .معاعیله ابتل ا عالل سلرزمشد
زرتشز ام ع سوریه

عپ

از کشته

ن یثمان به دست ملردم ،ایلد حادثله را

دستاعیزی برای رسش ن به مطام تود قرار داد .عی یثمان را ت شفه هش نامش ع بلا
َی َم کردن پشراهد تونشد ت شفه ،عجهه مظ ومشت اع را تقویت کرد ع ب ید ترتشلک اع
که دع یام ثرعت ع ق رت را در اتتشار دا ت ،توانست یام نشرعم دیانت را نشلز
به دست آعرد .معاعیه با درعغپردازی ،امشرالمؤم شد
 .1متم بد یعقوب ک ش ن الکار ن ج  ،2ص .3۷5
 .2مرتض مطهرین حماسه حسش ن ج  ،3ص .66

را مقصر ماجرای قتل یثملان

ج وه داد ع بذر انتقام از امام ی
در کربال 1بردا ت کرد.

را در دل مردم ام کا ت که ثمره یظلشماش را

2

حوادث نخستشد بع از رح ت پشامبر

ع نشز جوتن ب امشه ،راه را بلرای دارالون

ساتتد تعالشم ع ارزشها باز کرد .اید انترارات ادامه یارت تا آننا که یزیل در مقلام
ت شفه مس مشد مترمات اله را مرتکک م

 3،اما کس به اع ایتراض نم کرد.

 .6بدعت و تحریف دین در جامعه پیشاقیام مهدوی

تخصصهای زیادی نشاز داردن بسشاری از مردم ،رع فکرمآبانه از مراجعه به ی ملای
دید تودداری ،ع ب ا بر رهم ع س شقه خصل دیلد را تفسلشر ع تأعیل مل ک ل  .از
همشد رعست که امام صاد
متتم م

رنن را که امام مه ی

ود ،بسشار سختتر از رنج رسولت ا

استن زیرا «رسولت ا

زمان برانگشخته

نوب را م پرستش ن  ،اما مه ی

برای مقاب له بلا جلاهالن

در دعران جاه شت معرر کرده

که مردم س گ ،صخره ع منسمههای

ه گام قشام م ک که همه مردم برای مقاب ه بلا

اع ،به تأعی کتاب ت ا ع احتناج به آن متوس م

ون ».

4

از سوی دیگر برت نشز به نام دید ع در لباس دید ع به قص بران ازی دیلد ع نظلام
دی  ،تعالشم اله را عارعنه ،ع آن را مطابق با اه اف تود تفسشر م ک  .بلرای مثلال

(عج)

وضعیت دینی جامعه پیشاقیام امام حسینعلیهالسالم و امام مهدی

ی رغم ای که رهم دید ،املری مشلک اسلت ع درک صلتش آیلات ع رعایلات بله

احم حسد البصری با ساتت ،تتریف ع تقطش رعایلات ،تلود را ررزنل  ،سلفشر ع
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جانششد امام مه ی

معرر م ک  .جریلان تشلش انگ شسل بله مق سلات سلایر

مس مانان (نه سایر ادیان!) توهشد م ک ع از اید طریق موجک اتتالف ع تفرقه مشان
مس مانان م

ود .اید ارعه که به ظاهر مان همه شعشان متک اه بشلت

امام حسشد

ا ک م ریزن  ،یزاداری م ک  ،کلربال م رعنل ع...ن املا بله جلای

 .1البته اید کش ه ع د م

بلرای

ارزعن بر حادثه کربال ،ثمرات دیگری نون صفشد را هم به دنبال دا ته است.

 .2مرتض مطهرین حماسه حسش ن ج  ،3ص  16ع .22

 .3جاللال ید سشوط ن تاریخ الخ فاءن ص 16۷ن سش مرتض رشرعزآباد ن رضاا الخمسة مد الصلتا
الستةن ج  ،3ص .319
 .4متم بد ابراهشم نعمان ن الغشبهن ص.29۷

عور حسش  ،بر ور ب عن عور تأکش م ک

ع به جای تب شلغ ع ا لایه اهل اف

امام حسشد

که همان مبارزه با ظ م ع رساد بود ،کاری با سشاست ع ایالم براالت از

د م ان اص

را املوری

اسالم ع ق رتهای استکباری ن ارن ن ب که لعاار حسلش

عهدانگشز مان قمهزن  ،لطمهزن ع ...معرر م ک  .آنچه جالک توجه ع مهم است
ع سران اید دعلت با صرف هزی ههای ه گفت ع ایطای امکانلات

ای که م که انگ ش

به رهبر ع طرر اران اید ررقه ،از آنان حمایت م ک .
 .7انزوای خوبان در جامعه پیشاقیام حسینی

عقت ارزشهای یک جامعه به ض ارزش تب ی
ارراد ع جای توب ع ب یوض م
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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ارعه از امت مد صال

ود ع بالعک  ،معشارهای سل نا

ودن ن انکه پشامبر ایظم

ون  ،مردم [دیگر هلم] صلال م

ررمود« :هلر الاه دع
لون ع هلر الاه راسل

اردن  ،مردم راسل م اردنل  :یکل حکلام ع دیگلر ی ملا» 1.آن حضلرت بلرای
ج واشری از عرعد جریان نفوذ در اید دع قشر ،در رعز غ یر (ع البته در موارد متع د
از تود را به امام ی

دیگر) زمام حکومت پ

َ
و ْ ْ
مان «َ َنا َ ِی َسنة ال َِل ِم َو َع ِليٌّ َب واب َاا» 2،امام ی

سپرد ع بارها بلا افلتد جمالتل

را مرج ی م ع نراغ هل ایت قلرار دادن

عل امت ،امام ی

را تانهنششد کردن  .راطمه

«از تش ود راطمه

ت ا تش ود ،ع به عاسطه تشم اع ت ا تشمگشد م

بزرگ زنان جهان است»،
معاعیه ص

ک ع امام حسشد

برادرش اررتار
امام

3

هش

 .امام حسد

که پشامبر
منبور

در حقا ررملود:
لود .اع

بلا طلاغوت همچلون

نشلز بله غربتل غمبلارتر از غربلت پل ر ،ملادر ع

 .بع از آنکه یزی دستور قت امام حسشد

را به علش داد ،لب

ک ار قبر ج ش ررت ع با آن حضرت ایدن شد درد دل کرد« :مد حسش م پسر

راطمه ع پسر تو ع پسر دتتر تو .مد همان سب تو هستم که مرا در مشان املت تلود
به جا اذا ت  .یا رسول ه لال! هادت م دهم که ایدها از مد دسلت بردا لت  ،ملرا
 .1حسد دی م ن إر اد الق وب إل الصوابن ج  ،1ص .۷۰
 .2متم بد ی

ص ع ن یشون أتبارالرضا ن ج  ،2ص .66

 .3حسد دی م ن إر اد الق وب إل الصوابن ج  ،2ص .232

ضای نمودن ع از مد متارظت نکردن  .اید کایت بلود کله ملد بله تلو کلردم تلا
ه گام که تو را مالقات نمایم».

1

اید مهنوریت رق در تان ان عح تالصه نش ع همواره مؤم ان راسلتشد ع یلاران
ص یق ع باعرای اه بشت

مورد اذیت ع آزارهای رراعان قرار اررت « .معاعیله بله

تمام یامالن تود در تمام بالد نو ت که هادت ع اواه هشچ یک از لشعشان املام
ی

ع اه بشتا را نپذیرن ع به دنبال شعشان یثمان ع متبشد اع ع اه بشت ع اه

بود ،از بش

ع دهانا تون جاری ل ع بله لهادت رسلش  3.سلمرة بلد ج ل ب،

ررمان ار بصره ،هشتهزار نفر را کشت ع م افت اار هشتهزار نفر دیگر را نشز بله
قت برسانم ،باک ن ارم.

4

 .8انزوای خوبان در جامعه پیشاقیام مهدوی

در رعایت که امشرالمؤم شد
اونهای ترسشم

از پشامبر

نق م ک  ،عضعشت جامعه آترالزمان بله

ه است که دی اران حت جرأت ن ارن آ کارا نام ت ا را بر زبلان

بشاعرن « :زمشد از ظ م ع ستم پر ود تا جلای کله نلام تل ا را در پ هلان بله زبلان
آعرن » 5.در ن شد رایط است که ب ا به ررموده پشامبر ایظم

« :ارلراد بلا ایملان ع

خصشت ع متترم حساب م

ون ».

6
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نتیجهگیری

جامعه اسالم پ

از پشامبر

به دتی اونااون که از مهمترید آنها م زعی کلردن

 .1متم باقر من س ن بتاراألنوارن ج  ،44ص .32۷
 .2احم بد ی

طبرس ن اإلحتناج ی

أه ال ناجن ج  ،2ص .295

ال ی
 .3متم بد متم مفش ن اإلر اد ر معررة حنج ه ل

العبادن ج  ،1ص .325

 .4احم بد یتش بالذر ن انساب ات رافن ج  ،5ص .211
 .5متم بد حسد طوس ن اتمال ن ص .382
 .6تاجال ید عشر ن جام األتبارن ص .129

(عج)

صاحبان تقوا در مشان ایشان ضعشف تواه بلود ،املا ارلراد راسلق در مشلان آنهلا بلا

وضعیت دینی جامعه پیشاقیام امام حسینعلیهالسالم و امام مهدی

عتیتا با

» 2.ب ن مشثم تمار را به دار کشش ن ع بع از سه رعز که زن ه بلاتی دار

اه بشت

بود ،دنار انترارات

جای که امام حسشد

 .اید کژیها به رعن ارزایش تود ادامله داد تلا

برای اصال امت اسالم قشام کرد ع در اید راه از جان تلود،
ع یلارانا،

تانواده ع یاران ص یق تویا اذ ت .اار نله تلون املام حسلشد

حشات اسالم را بشمه کرد ع «در اید ماه مترم ع صفر که ماه برکات اسلالم اسلت ع
ماه زن ه مان ن اسالم است ،بای ما مترم ع صفر را زن ه نگه داریم» 1،املا ی فهلای
هرز ب یت ع تتریف همچ ان ته ی ی برای جامعه اسلالم بله لمار مل رعدن بله
اونهای که «هر رعز راص ه مردم از دید ت ا ع قرآن ع رعش پشلامبر
بسشاری از آموزهها به ررامو
رعایات ،قاام آلمتم
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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سپرده م

بششلتر ل ه،

ود ع یا تغششر پش ا م ک ن به طوری که در

به ی وان زن هک ه کتاب ت ا ع سل ت پشلامبر

ه است ...امشرالمؤم شد

َ

َ

معررل

َ
و
اِضن 2احکلام اسلالم ایلم از
حیاي ال ُّ َّانة َو الف
ررمود ... :س ِ

َ ِّ َ ْ َ
َ وْ
ااو َو ال ُّ َّان ِةن ع اع
عاجک ع مستتک را زن ه م ک ع یا م ررمایل  :و سح ِیاي یا ال ِکت ِ
3

تعالشم رراموش

ه قرآن ع س ت را زن ه م سازد».

اید باهت عضعشت دع جامعه پششاقشام حسش

4

ع پششاقشام مه عی ع نشز رراهم بلودن

رای  ،حرکت انقالب را به دست اید دع امام بزراوار رقم م زن  .اار نه قشام املام
حسشد

به حسک ظاهر کست تورد ،املا بلا قشلام املام مهل ی

حسشد

ع یارانا ثمر بخشش ه« ،ابرهای تراره ع انتلراف از مقابل تور لش پلر

ررعغ دید ک ار زده
که] برت امان م ک

 ،تلون املام

ه ع آموزههای اصش اله به مردم یرضه م الردد [تلا جلای
که ایشان دید ج ی ی آعرده است».

5

 .1ر.ک :سش رع هلال موسوی تمش ن صتشفه امامن ج  ،15ص .33۰
 .2ی

یزدی حاارین الزام ال اصکن ص241ن س شمان بد ابراهشم ق عزی ح فل ن ی لابش الملودهن ج ،3

ص .191
 .3متم بد حسشد ریف الرض ن نهج البالغهن تصتش صبت صال ن تطبه .138
 .4متم مه ی لطف ن دید ج ی در یصر ظهورن ص.8۰
 .5همان ،ص.231

فهرست منابع
 .1ابد عبه حران  ،حسد بد ی ل ن تتلف العقلول یلد آلالرسلولن نلاپ دعم ،قلم :جامعله
م رسشد. 14۰4 ،

بد موس ن ال هوف ی

 .2ابد طاععس ،ی

قت

الطفوفن نلاپ اعل ،تهلران :جهلان1348 ،

ش.
 .3ابدنما ح  ،جعفر بد متم ن مثشر األحزانن ناپ سوم ،قم :م رسه املام مهل

14۰6 ،

.
 .5حویز  ،یب ی

بد جمعهن تفسشر نورالثق شدن تصتش ها م رسلول ن نلاپ نهلارم ،قلم:

اسمایش شان. 1415 ،
 .6توی  ،ابوالقاسمن معنم رجال الت یثن [ب جا] :مرکز نشر آثار الششعه[ ،ب تا].
 .۷دی م  ،حسدن إر اد الق وب إل الصوابن ناپ اعل ،قم :ریف رض . 1412 ،
 .8سشوط  ،جالل ال یدن تاریخ الخ فاءن ناپ اعل ،بشرعت :دار ابدحزم. 1424 ،
 .9ریف الرض  ،متم بد حسشدن نهجالبالغهن تصتش صبت صال ن نلاپ اعل ،قلم :نشلر
هنرت. 1414 ،
 .1۰عشر  ،تاجال یدن جام األتبارن ناپ اعل ،قم :رض . 14۰5 ،

 .12للللللللللللللللللللللن یشون أتبارالرضا
 .13طبرس  ،احم بد ی ن اإلحتناج ی

ن ناپ اعل ،تهران :نشر جهان. 13۷8 ،

أه ال ناجن ناپ اعل ،مشه  :نشر مرتض . 14۰3 ،

 .14طبر  ،متم بد جریرن تاریخ األمم ع الم لوکن نلاپ دعم ،بشلرعت :دار التلراث العربل ،
. 138۷
 .15طوس  ،متم بد حسدن األمال ن قم :دارالثقارة. 1414 ،
 .16رشرعز آباد  ،سش مرتض ن رضاا الخمسة مد الصتا الستةن [ب جا] :اسالمشه[ ،ب تا].
 .1۷رشک کا ان  ،متم بد اهمرتض ن تفسشر الصار ن مق مه ع تصتش حسشد ای م ن ناپ
دعم ،تهران :مکتبة الص ر. 1415 ،
 .18قم  ،ی

بد ابراهشمن تفسشر القم ن تتقشلق طشلک موسلو جزایلر ن نلاپ سلوم ،قلم:

دارالکتاب 1363 ،ش.

(عج)

 .11ص ع  ،متم بد ی ن أتمال ن ناپ پ نم ،بشرعت :اتی م . 14۰۰ ،

وضعیت دینی جامعه پیشاقیام امام حسینعلیهالسالم و امام مهدی

 .4بالذر  ،احم بد یتش ن أنساب األ رافن ناپ اعل ،بشرعت :دارالفکر. 141۷ ،

39

 .19ق عزی ح ف  ،س شمان بد ابراهشمن ی ابش المودهن ناپ اعل[ ،ب جا] :داراتسوه. 1416 ،
 .2۰ک ش  ،متم بد یعقوبن الکار ن ناپ دعم ،تهران :اسالمشه 1362 ،ش.
 .21لطف  ،متم مه ین دید ج ی در یصر ظهورن نلاپ اعل ،قلم :ب شلاد رره گل حضلرت
مه ی مویود

 1391 ،ش.

 .22من س  ،متم باقرن بتاراألنوارن تهران :اسالمشه[ ،ب تا].
 .23مطهری ،مرتض ن حماسه حسش ن ناپ بشست ع سوم[ ،ب جا] :ص را 13۷4 ،ش.

ال ی
 .24مفش  ،متم بد متم ن اإلر اد ر معررة حنج ه ل

العبادن ناپ اعل ،قم :ک گره شخ

مفش . 1413 ،
 .25موسوی تمش  ،سش رع هلالن صتشفه امامن تهران :مؤسسه ت ظشم ع نشرآثار امام تمش ل

،

 13۷8ش.
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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 .26نعمان  ،متم بد ابراهشمن الغشبهن ناپ اعل ،تهران :صل ع . 139۷ ،
 .2۷نللور  ،حسللشد بللد متم ل تق ن مسللت رک الوسللاا ع مسللت ب المسللاا ن قللم :مؤسسلله
آلالبشت

. 14۰8 ،

 .28یزدی حااری ،ی ن الزام ال اصکن [ب جا] :مکتبه الرض [ ،ب تا].

