
 عاشورا و انتظار ( پيوندها، تحليلها و رهيافتها )   

 مسعود پورسيد آقايي  

مهدي (عج)، ادامه حسين (ع) است و ((انتظار)) ادامه عاشورا و برآمده از آن. 

مهدي (عج)، فرزند حسين (ع) است و فرهنگ ((انتظار)) برآمده از فرهنگ ((عاشورا)) و انتظارِ حسين
ديگري را كشيدن. اين دو پيوندي ديرين و مستحكم با يكديگر دارند.

يكي پشتوانه فرهنگي و زمينه ساز، براي ديگري است؛

يكي رمز ((حيات شيعه)) است و ديگري رمز ((بقاي آن))؛

يكي رمز ((قيام و به پا خاستن شيعه)) است و ديگري عامل ((حفظ و استمرار آن))؛

((مهدي)) (ع) وارث عاشورا است؛ همچنان كه ((حسين))(ع) وارث پيامبران است؛

عاشورا، دريچه اي به ((انتظار)) است و انتظار، تجللي آرزوها و آما، كربچ؛

فرهنگ عاشورا، دستمايه اساسي و مايه شكوفايي و بالندگي منتظران مهدي (عج) در عصر انتظار است.

پيوند ((عاشورا و انتظار)) و ((حسين و مهدي))، پيوند ((والد)) و ((ماولد)) و ((نورٌ علي نور)) است.

انتظار، كربچيي ديگر است به وسعت همه جهان و مصاف حق و باطل است در زماني ديگر؛ با اين تفاوت
كه اين بار، حق پيروز است و چهره باطل، براي هميشه دفن مي شود. انتظار همان كربچ است در وسعت

همه زمين و در مقطع ديگري از تاريخ. در اين مقطع، فكرهاي رشيد از هر فرقه و ملتي، گلبانگ ((دعوت
مهدوي)) را ا كه با ساخت و فطرت انسان ها همگون است ا لبي  مي گويند.



انتظار، ثمره كربچ است. بدون كربچ انتظار بي معنا است. ياران مهدي، همه كربچيي اند و در فراز و فرود
تاريخ، غربا، شده و آبديده اند. مگر مي توان بي عاشورا، انتظاري ديگر داشتر انتظار بي عاشورا، انتظار

بي پشتوانه است.

((عاشورا)) انتظار برآورده نشده شيعه است و ((انتظار)) عاشوراي برآورده شده شيعه.

حركتي جهاني و به وسعت آما، همه انسان هاي تاريخ، پشتوانه و عقبه اي مي خواهد به استحكام كربچ كه
)1هرگز به سردي و خاموشي نگرايد.(

) و ثمره خون او كه2((انتظار)) ادامه عاشورا، غدير و بعثت است و ((ظهور))، روز فرج و مخرج حسين(
در شريان تاريخ به جوش آمده است.

((انتظار)) بشارتي است به حق، بر همه دردها و آلم شيعه در كربچ و تاريخ.

مهدي (عج)، همان كسي است كه باري را كه حسين (ع) در مسير كوفه، در كربچ به زمين گذاشت؛ به كوفه
مي رساند.

مهدي (ع) پرچم افتاده حسين(ع) را بر خواهد افراشت و آرمان هاي بلند او را تحقلق خواهد بخشيد.

مهدي (ع)، بذري را كه حسين (ع) در كربچ كاشت و ديگر امامان آن را بارور كردند و خودش در دوران
غيبت به حراست آن همت گماشت، با دستان پرتوانش غرس خواهد كرد.

((انتظار و عاشورا)) دو با، پرواز شيعه است ؛ اگر اين دو نبود، چشمه ((غدير)) مي خشكيد.

اين پيوندهاي روشن و گويا، از نگاه نامحرمان نيز مخفي نمانده تا آن جا كه مي گويندخ شيعه با دو نگاه
همراه استخ ((نگاه سرخ)) و ((نگاه سبز)) ؛ عاشورا و ظهور، با الهام از يكي ((انقچب)) مي كند وبا ديگري

)3آن را ((استمرار)) مي بخشد.(



براي ما دور ماندگان از صحنه عاشورا، ي  راه بيشتر نمانده و آن ثبت نام در كچس ((انتظار)) و درآمدن در
خيل ((منتظران)) است كه حقيقت انتظار، همان در خيمه حسين(ع) بودن است. آنان كه در كربچ چكاچ 
شمشيرها را نچشيدند، بايد مرارت ((انتظار)) را به جان بخرند. ((عاشورائيان))، پيمان خود را به آخر بردند

و ((مهدويان)) با كوله بار فرهنگ شهادت ، چشم انتظارند تا آن عهدي كه با خدا و رسو، بر پاسداري از
).4حرم و حريم ثار ال بسته اند، به انجام برسانندخ ((فمنهم من قيي نحبه و منهم من ينتظر))(

يكم. پيوندها

پيوند دو فرهنگ ((عاشورا)) و ((انتظار)) از دليل و شواهد متعددي برخوردار است. در اين جا ضمن بيان
) 5آنها، به تحليل و رهيافت هاي برخاسته از آنها نيز خواهيم پرداخت.(

. مهدي(ع)، فرزند حسين (ع)1

صدها روايت، در اين باب وارد شده است كه در آنها تأكيد شده، امام مهدي(ع) نهمين فرزند حيرت
)6حسين (ع) استخ ((قائم هذه المة هو التاسع من ولدي)).(

. مهدي (ع)، خونخواه حسين (ع)2

) ((بهذا القائم انتقم منهم))؛(7در روايات متعددي، وارد شده استخ ((القائم منلا اذا قام طلب بثار الحسين))؛(
)مي فرمايدخ9) امام باقر (ع) در مورد آيه ((و من قتل مظلوما  فقد جعلنا لوليه سلطانا  فچيسرف في القتل)) (8

مقصود از ((من قتل مظلوما ))، حسين بن علي است كه مظلوم كشته شد و ما اولياي او هستيم و قائم ما
چون قيام كند، در طلب انتقام خون حسين(ع) بر مي آيد... مقتو، حسين (ع) و وليل او قائم (عج) است .(

10(



. ياد حسين (ع)، كچم نخستين مهدي (ع)3

آن گاه كه مهدي موعود ظهور كند، بين ركن و مقام مي ايستد و چنين ندا مي دهدخ

((ال يا اهل العالم! انا المام القائم؛

ال يا اهل العالم! انا الصمصام المنتقم؛

ال يا اهل العالم! ان جدلي الحسين قتلوه عطشانا ؛

ال يا اهل العالم! ان جدلي الحسين طرحوه عريانا ؛

)11ال يا اهل العالم! ان جدلي الحسين سحقوه عدوانا )).(

. ((يا لثارات الحسين))، شعار ياران مهدي (ع)4

فيل بن شاذان نقل مي كند كه شعار ياران مهدي ((يا لثارات الحسين)) (اي خونخواهان حسين) استخ

)12((انل شعار اصحاب المهدي (عج) يا لثارات الحسين (ع))).(

. ياري حسين (ع)، ياري مهدي (ع)5

حيرت سكينه (س) نقل مي كندخ امام حسين (ع) شبي در كربچ، خطاب به ياران خود فرمودخ((... و قد قا،
جدي رسو، ال (ص)خ ولدي حسينٌ يقتل بطفل كربچ غريبا  وحيدا  عطشانا  فريدا . فمن نصره فقد نصرني و

نصر ولده الحجة و لو نصرنا بلسانه فهو في حزبنا يوم القيامة؛ همانا جدم رسو، خدا (ص) فرمودخ فرزند من
حسين در زمين كربچ، غريب و تنها، عطشان و بي كس، كشته مي شود. كسي كه او را ياري كند، مرا و
فرزندش مهدي را ياري كرده است و هر كس به زبان خود، ما را ياري كند، فرداي قيامت در حزب ما

)13خواهد بود)).(



) لن يلج في ملكوت السماء من ل يولد مرتين)) (از كلمات حيرت مسيح (ع)). به ملكوت آسمان راه87
نمي يابد؛ مگر كسي كه دو بار متولد شود. تولد او، ما در مول  است و در اين تولد پدر ما همان پدر

شناسنامه اي ما است. با تولد دوم و در آمدن از شكم غريزه ها و تقليدها مي توان به ملكوت آسمان راه يافت
و در اين تولد رسو، و علي پدر ما و مربي ما هستند.

) ان الحسين مصبا  الهدي و سفينة النجاة)).88

) عليٌ ميزان العما،)).89

) اشاره به زيارت وارث كه ائمه(ع) وارث فرهنگ وحي اند و از آن پاسداري كرده و آن را از دستبرد90
حوادث حفظ مي كنند.

) اشاره به زيارت امين ال.91

) لكم فيل اسوة)). از سخنان امام حسين (ع).92

) و فاز الفائزون بوليتكم)) مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره.93

) ولية علي بن ابي طالب حصني فمن دخل حصني امن من عذابي)).94

) بموالتكم تقبل الطاعة المفترضة)) مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره.95

) مفاتيح الجنان، دعاي افتتا .96

.45) نهج البچغه، نامه 97

.  497) منتخب الثر، ص 98


