جلوههايي از جامعه مهدوي در
مراسم زيارت اربعين

1

حسن ترکاشوند

چکيده
در رواي��ات متع��دد براي دوران ظه��ور و حکومت جهاني امام مه��دي /ويژگيهاي
منحصر به فرد و خاصي بيان شده است که وعده الهي و زندگي آرماني و الهي بشر در آن
تحقق خواهد يافت .در مراسم زيارت اربعين سيدالشهداء 7که در اين سالها با شکوهي
وصفناپذير در حال برگزاري است ،برخي از ويژگيهاي آن جامعه آرماني جلوهگر است؛
ويژگيهايي همانند عدم دلبس��تگي به مس��ائل مادي ،تقويت روح استغنا و بىنيازى در
انسانها ،ياري رساندن به يکديگر بدون چشمداشت ،گسترش مهرباني و همدلي و از بين
رفتن دشمني و کدورت ،و اهتمام و توجه به نماز و اداي تکاليف.

کليدواژهها :جامعه مهدوي ،زيارت اربعين ،استغنا ،مهرباني ،نماز.

 .1پژوهشگر و مدير گروه کالم و معارف پژوهشکده حج و زيارت.
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مقدمه
عصر ظهور امام مهدي /پس از قيام جهانياش ،از درخشانترين و زيباترين دورانها
از آغاز آفرينش براي جهان و انس��ان اس��ت .ميتوان عصر ظهور و جامعه مهدوي را «عصر
حاکميت نور و دانش و عدالت» به مفهوم واقعي آن نام گذارد .از انبوه روايات رس��يده ،اين
واقعيت فهميده ميشود که در پرتو قيام و حکومت عادالنه امام ،دگرگوني عظيم و تغيير ژرف
و گستردهاي در سراسر گيتي رخ ميدهد و چهره و محتواي زندگي در همه ميدانها و جلوهها
به صورت شکوهمندي تغيير مييابد.
بيستم صفر سال  61قمري ،مصادف با چهلمين روز شهادت حضرت اباعبداهلل الحسين7

اربعين حس��يني است .مس��ئله اربعين امام حسين 7يکي از شعائر مختص به شيعه است که
در هيچ مکتب و ملتي نظير ندارد .نقش امام حسين 7در زنده نگه داشتن دين اسالم ،كام ً
ال

ويژه و منحصر به فرد است .لذا برگزاري مراسم اربعين براي تکريم ويژه از ايشان ،به منظور
پاسداش��ت فداکاريها و اقدامات بينظير آن حضرت در حفظ اس�لام راستين و معنويت در
جامعه است.
يادآوري اربعين و شهادت امام حسين ،7خوني تازه در رگهاي شيعيان به جريان مياندازد و
همگان را به قيام در راه خدا و عدالتخواهي و فرهنگ شهادت در اين راه دعوت ميکند .ازاينرو
مس��ئله اربعين و اقامه عزا براي امام حس��ين 7در اين روز ،موجب احياي خاطره غمبار عاش��ورا
و تداوم ش��ور عاش��ورايي در همه اعصار است .اين مراس��م و اجتماع که در اين سالها با عظمتي
وصفناشدني در حال برگزاري است ،ويژگيهاي ممتاز و قابل توجهي دارد که در ديگر مناسبتها
کمتر به چش��م ميخورد؛ ويژگيهايي که ميتوانند جلوهاي از خصوصيات جامعه در عصر ظهور
حض��رت ولي عصر /و زندگي در آن دوران باش��د .بايد تالش کنيم ک��ه اين جلوههاي زيبا از
زندگي ديني و معنوي گسترش يابد و از آفات و آسيبها در امان بماند تا بستر و زمينهاي شود براي
آمادهسازي جهان و شکلگيري حکومت و جامعه مهدوي.
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جامعه مهدوي و مراس��م زيارت اربعين هر کدام ويژگيهاي متعدد و خاصي دارند؛ اما با
تتبع صورتگرفته کتاب يا مقاله مستقلي که به صورت مقايسهاي به بيان اين ويژگيها پرداخته
باش��د ،يافت نشد .لذا در اينجا فقط به نمونههايي از ويژگيهاي مذکور در روايات از جامعه
مهدوي و تجلي آنها در مراسم پرشور زيارت اربعين اشاره ميشود.
عدم دلبستگي انسان به مسائل مادي
يك��ي از ويژگيهاي روزگار حضرت مهدي /اين اس��ت كه ح��رص و طمع از ميان
ميرود و روح بينيازي در انسانها پديدار ميشود .رسول خدا 9ميفرمايد:
إذا خ�رج المه�دي /ألقى الله الغنى في قلوب العباد حت�ى يقول المهدي :من يريد

المال؟ و ال يأتيه أحد» (ابن طاووس1416 ،ق ،ص .)150

زمانيك��ه حضرت مه��دي /قيام كند ،خداون��د ،غنا و بيني��ازي را در دل
بندگانش مينهد؛ به گونهاي كه حضرت مهدي اعالم ميكند« :هركس به مال و
ثروت نياز دارد ،بيايد» .ولي کسي براي آن پيشقدم نميشود.

آن حضرت در روايتي ديگر ميفرمايد:

محمد غني ،فال يحتاج
أبشّ �ركم بالمهدي ،يبعث في أ ّمت�ي ...و يمأل الله قلوب أ ّمة ّ

أحد إلي أحد ،فينادي مناد :من له في المال حاجة؟ قال :فيقوم رجل ،فيقول :أنا...،

(اربلي1381 ،ق ،ج ،2ص483؛ مجلسي1403 ،ق ،ج ،51ص.)92
ش��ما را به مهدي /بشارت ميدهم كه به س��وي مردم برانگيخته ميگردد...
خداون��د دلهاي امت محمد 9را سرش��ار از بيني��ازي ميكند؛ به گونهاي كه
منادي ندا ميدهد« :چه كس��ي به نياز مالي دارد؟ [بيايد تا نيازش رفع شود]» .ولي
جز يک نفر كسي نميآيد. ...

در اين روايات موضوع غناي در قلب مطرح ش��ده اس��ت؛ يعني روح اس��تغنا در مردم به
وجود ميآيد و قلبهاي آنان پر از حس بينيازي ميشود .البته در آن دوران مردم از نظر مالي
نيز غني و بينياز خواهند بود ،اما داش��تن روحيه اس��تغنا الزمه غني بودن نيست؛ بلکه ممكن
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است انسان فقير باشد ،ولي در عين حال روحي بينياز داشته باشد.
اين حالت س��تودني و داشتن روحيه استغنا در مراسم اربعين ،به ويژه در ميان مردم عراق که
ميزبان زائران هس��تند ،به وفور مشاهده ميشود .بس��ياري از خانوادههايي که با کمترين امکانات
زندگي ميکنند و ش��ايد در ديگر ايام سال براي مايحتاج اوليه زندگي خود هم نيازمند باشند ،در
اين ايام با مناعت طبع و بزرگواري ،تمام امکانات و سرمايه مادي زندگي خود را با افتخار و بدون
هيچ چشمداش��تي در اختيار زائران قرار ميدهند و بدون هي��چ دغدغهاي براي آينده ،با توکل به
خداوند ،با تمام وجود از ميهمانان سيدالشهدا 7پذيرايي ميکنند.
در واقع اربعين تمرين ورزيده ش��دن و آمادگي دل کندن از کس��ب و کار و زندگي براي
رس��يدن به اهدافي عالي و الهي اس��ت؛ به عبارت ديگر اربعين ،احياگر فرهنگ ناب ديني در
ايثار ،نوعدوس��تي ،سخاوت و احسان اس��ت .در دنياي مدرني که همه چيز بر اساس سود و
زيان مادي س��نجيده ميشود و هيچ کاري بدون دريافت مزد مادي آن انجام نميشود ،ناگهان
زيارت اربعين حسيني ،انقالبي در طرز تفکر بشر ايجاد ميکند و حسابهاي مادهپرستان را به
هم ميريزد .هر کس هر آنچه دارد در طبق اخالص ميگذارد و با خواهش و تمنا و س��وز و
اشتياق ،ديگران را به استفاده از آنها دعوت ميکند و در اين ايثار و احسان ،خود را نميبيند.
بلکه هرچه هست حسين است و عشق حسين.7
اين فرهنگ ،همان است که در عصر ظهور حضرت ولي عصر /حاکم خواهد شد و
مردم بدون هيچ چشمداشتي ،همه داراييهاي خود را با نيازمندان و محتاجان شريک خواهند
ش��د و حکومت جهاني مهدوي نيز همه امکانات را براي رفع نيازهاي مادي و معنوي بش��ر
بسيج خواهد کرد.
گسترش صلح و مهرباني
از ويژگيهاي جامعه مهدوي ،پاک ش��دن کينهها از دل مردمان و گس��ترش صلح جهاني
است؛ يعني مدينه فاضلهاي که قرنها انسان منتظر آن بوده است ،در اين عصر تحقق ميپذيرد.
پ��س از قيام امام مه��دي /و برقراري حکومت ،رفاقت و دوس��تي و صميميت تا حدي
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در جامعه فراگير ميش��ود که مردم در برآوردن نيازهاي همديگر از اموال خود چشمپوش��ي
ميکنند .اين آرمان همه ائمه :بوده است .پيامبر اکرم 9پس از ورود به مدينه ،اولين اقدامي
که در راه بس��ط و اس��تقرار حکومتش انجام داد ،ايجاد پيمان اخوت ميان مردم مدينه و پيمان
مسالمتآميز با پيروان ديگر اديان بود .امام مهدي /نيز با تأسي از سيره جدش ،اين رابطه
را در تمام جهان برقرار خواهد کرد .امام علي 7ميفرمايد:

إذا قام قائمنا  . . .لذهبت الشحناء من قلوب العباد (شيخ صدوق1362،ش ،ج ،2ص262؛

مجلسي1404 ،ق ،ج ،5ص.)270
هنگامي كه قائم ما قيام كند ،...كينههاي بندگان نس��بت به يكديگر از دلهايشان
زدوده ميشود.

راهپيمايي عظيم اربعين ،نمايشي از زمان ظهور مهدي موعود /است؛ چراکه بر اساس
روايتهاي متعدد موجود ،در زمان ظهور ،همه ابناي بش��ر با هم مهربان و همدل ميشوند و
به يکديگر ياري ميرسانند و دشمني و کدورتي باقي نخواهد ماند .همين همدلي و صميميت
بين زائران اربعين و در ميزباني مردم عراق به خوبي ديده ميشود .در مراسم اربعين زائران از
کش��ورهاي مختلف با آداب و رسوم و فرهنگهاي متفاوت به حرمت خون سيدالشهدا 7با
عزت و افتخار در خانههاي مردم شهرهاي مختلف عراق به گرمي پذيرايي ميشوند و صرف
نظر از تفاوت زباني ،چنان همدالنه به هم محبت ميکنند که گويي قرنهاست عشق خانوادگي
ميان آنان برقرار است .در اين مراسم باشکوه ،دلهاي همه زوار امام حسين 7به نوعي به هم
گره خورده و هر کس به فکر خدمت به ديگري اس��ت و مهرباني و عطوفت بين راهپيمايان
به اوج خود ميرسد.
مردم��ي که در مقطع��ي از تاريخ در جن��گ روبهروي هم ق��رار گرفته بودن��د ،وقتي پاي
سيدالش��هدا 7و امام عصر /به ميان ميآيد ،همه چيز را فراموش ميکنند ،دلهاي آنان به
يکديگ��ر گ��ره ميخورد و هر کس به فکر خدمت به ديگري اس��ت و مهرباني و عطوفت بين
راهپيمايان به اوج خود ميرس��د .گشادهدس��تي ،برادري ،ايثار و تحمل دشواري در ميان زوار و
ميزبانان آنها تصاوير جذابي را در اين مراسم بر جاي ميگذارد؛ جلوههايي از عطوفت و مهرباني
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که نمونه آن را ميان مردمان يک شهر يا روستا و حتي يک قبيله نميتوان ديد.
اهتمام و توجه به نماز
در عصر ظهور حضرت مهدي /استقبال مردم از نماز جماعت چنان چشمگير خواهد
ش��د كه مس��اجد كنوني و حتي مساجدي كه در آينده ساخته ميش��ود ،برطرفكننده نياز آنها
نخواه��د بود؛ به گونهاي که در بعضي موارد به علت هجوم مردم براي اداي نماز جماعت ،در
يک مسجد دوازده بار نماز خوانده ميشود (ر.ک :مجلسي1404 ،ق ،ب ،ج ،52ص.)375

همچنين در بعضي از روايات اسالمي ،آيه  42سوره حج 1به حضرت مهدي /و يارانش،

يا آل محمد 9به طور عموم تفسير شده است؛ چنانكه از حديثي از امام باقر 7ميخوانيم« :اين
آيه تا آخر از آن آل محمد و مهدي و ياران اوست» (فيض كاشاني1415 ،ق ،ج ،3ص.)382
يک��ي ديگر از جلوههاي زيباي جامعه مهدوي در مراس��م زي��ارت اربعين ،همين اهتمام
مؤمنين و زائران سيدالشهدا 7به مسئله نماز است؛ به گونهاي که در ايام راهپيمايي و زيارت
اربعين در طول مسير و در حرم ائمه ،:نمازهاي جماعت به صورت باشکوهي برپا ميگردد و
مردم به برپايي نماز و ارتباط با معبود خود توجه و اهتمامي ويژه دارند.
اينها تنها نمونههايي کوچک از ش��اخصهها و ويژگيهاي آرماني و الهي زندگي انسان در
دوران حکومت امام مهدي /اس��ت که در مراس��م زيارت اربعين سيدالشهدا 7جلوهگر
ش��ده است که همه ش��يعيان ضمن تالش براي حفظ اين دستآوردهاي عظيم ،بايد بکوشند
که از آسيبهاي احتمالي آن پيشگيري کنند و از همه ظرفيتهاي اربعين براي معرفي شيعه
و جامع��ه آرماني مهدوي بهره ببرند و اش��تياق به ظهور حضرت ولي عصر /و تش��کيل
حکومت عدل جهاني آن حضرت را در دلها افزايش دهند.
ُ أْ ُ
ْ ْ َ
َ
َّ َ َ
َْ ْ
َ ََ
ذَّ َ ْ َ َّ َّ ُ ْ أْ َ ْ َ ُ
وف َو ن َه ْوا َع ِن ال ُمنك ِر َو هلِلِ اعق َِبة ال ُمور)؛
( .1الي��ن إِن مكناه��م فيِ الر ِض أقاموا الصالة َو آت ُوا الزَّاكة َو أم ُروا بِالمع ُر ِ

«همانان كه اگر آنان را در زمين قدرت و ّ
تمكن دهيم ،نماز را برپا ميدارند و زكات ميپردازند و مردم را به كارهاي پسنديده

واميدارند و از كارهاي زشت بازميدارند ،و عاقبت همه كارها فقط در اختيار خداست».

62

فصلنامه فرهنگ زيارت

فهرست منابع
٭ قرآن کريم.
1.1ابن طاووس ،علي بن موس��ي (1416ق) .التش��ريف بالمن��ن في التعريف بالفتن ،اصفهان ،مؤسس��ه
صاحب األمر.
2.2اربلي ،علي بن عيس��ي (1381ق) .كشف الغمة في معرفة األئمة ،تصحيح سيدهاشم رسولي محالتي،
تبريز ،بنيهاشمي.
3.3ش��يخ صدوق ،محمد بن علي (1362ش) .الخصال ،تصحيح علياكبر غفاري ،قم ،انتش��ارات جامعه
مدرسين.
4.4فيض كاش��اني ،محمد بن ش��اه مرتضي (1415ق) .تفس��ير الصافي ،تصحيح حس��ين اعلمي ،تهران،
مكتبة الصدر.
5.5مجلس��ي ،محمدباق��ر (1403ق ،ب) ،بحار االن��وار ،تصحيح :جمعي از محققان ،بي��روت ،دار إحياء
التراث العربي.
1404( ---------------6.6ق ،الف) .مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،تصحيح :سيدهاشم
رسولي محالتي ،تهران ،دار الكتب اإلسالمية.

63

شماره ،35تابستان 1397

