عاشورا و فرصتها
حجتاالسالم والمسلمين دكتر محمدعلي مبيني

*

اشاره
انسا مؤمن زحرک است و از هر فرصتی برای پیشرفت امور احمةانی و معنةوی
خود استفاده میکند .حکی از فرصت هاحی که باحد دنیمةت شةمرد احةا م ةر و
عاشورا است .در زحات و رواحات به ما سفارش شده کةه همةواره خواسةتههةا و
نیازهایما را در پیشگاه خدا مطرح کنیم و احن را از نشانههای بندگی و عبودحت
انسا دانسته اند .در احا م ر فرصتی ناب برای توس بةه اولیةای خةدا فةراهم
میزحد و به تبع هر انسا موحدی باحد از احن زما برای دعا و توس استفاده کند
و بر خالف دحدگاه وهابیت احن روش حکی از راههای ابراز بنةدگی و اقةرار بةه
وحدانیت و ربوبیت خدا است.
اما نکتهای که گاهی مورد دفلت قرار میگیرد احن است که به ابعاد دحگر بنةدگی
توجه نمی شود .وظیفه ما عالوه بر دعا و توس
ـــــــــــــــــــــــ
* عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

احن است کةه بةرای رسةید بةه

136



رهتوشه محرم الحرام 3131

سعادت تما تالش خود را اناا دهیم و احن گونه نباشد که بةدو هةیچ گونةه
کوششی منتظر درحافت کمک های الهی باشیم چرا کةه خةدای بةزر

لطةف و

رحمتش را در قبال اعمالی که اناا میدهیم به ما ارزانی میکند.
برای ز که به عم روی زورحم باحد انگیزه و گراحشهای معنوی خود را تقوحةت
کنیم و عاشورا حکی از فرصتهای ارزشمند برای تقوحةت انگیةزه و روی زورد
به عم صالح است .نباحد فقب انتظار حاری و کمک از سةوی امةا حسةین
اولیای معرو

و

را داشته باشیم بلکه الز است خود نیز به حةاری ز عزحةزا

بشتابیم .حاری اما حسین

در احن زما به احن است کةه بةرای ت قةق اهةدف

مقدس ز اما شهید اقدا کنیم و از ز جا کةه هةدف ز امةا بزرگةوار اصةالح
جامعه بوده چنانچه هر کس برای اصالح خود و جامعه خوحش قدمی بردارد به
ت قق ز هدف و در نتیاه به اما حسین
چه نیکو است در ش
اباعبداهلل

حاری رسانده است.

عاشورا همسو با عهد و پیمةانی کةه اصة اب بةا وفةای

با احشا بستند هر حک از ما نیز برای اصالح خود عهدی با ز اما

بزرگوار ببندحم و با عم بةه عهةد و پیمةا مةا در صةف حةارا حقیقةی سةید
الشهداء

و فرزند برومندش حضرت مهدیأ قرار گیرحم.

در احن نوشتار با راهکارهای استفاده از فرصتها و زمینههای خودسازی خاصةه
در احا معنوی عاشورا زشنا میشوحم.
 .1زیركی در ایمان
حکی از وحمگیهای انسا های موفةق در دنیةا زرنةگ بةود ز هةا اسةت .وقتةی
میگوحیم« :فالنی زد زرنگی است» مراد ما از «زد زرنگ» احن است که او برای
رسید به اهداف خود از فرصتها و موقعیتهای زنةدگی بهتةرحن اسةتفاده را
میبرد و هیچ فرصتی را بةهراحتةی از دسةت نمةیدهةد .البتةه گةاهی اوقةات از
«زرنگی» معناحی منفی اراده میشود حعنی انسا زرنگ کسی است که با اسةتفاده

عاشورا و فرصتها
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از مکر و حیله و دروغ حا هر وسیلهای دحگر سعی مةیکنةد بةه هةدف دنیةاحی و
نفسانی خود برسد اما با کمةی دقةت مشةخد مةیشةود کةه چنةین افةرادی را
نمی توا به معنای واقعی زرنگ دانست چرا که ز ها اوالً از شأ واالی انسةانی
خود داف شدهاند و اهدافی پست و حقیر را برگزحدهاند و حال ز که هر انسةانی
ظرفیت ز را دارد که به اهدافی بسیار بلند برسد .ثانیاً برای رسةید بةه اهةداف
خود از راهها و وساحلی استفاده مةیکننةد کةه ممکةن اسةت تنهةا خوشةیهةای
کوتاهمةدتی را نرةی

ز هةا کنةد ز هةم بةه بهةای از دسةت داد سةعادت و

خوشبختی واقعی و گرفتاری به عذاب اخروی.
در نتیاه احن افراد به هیچ وجه عاقالنه رفتار نمیکننةد و کسةی کةه بةر خةالف
عقلش رفتار نماحد فرد زرنگی م سوب نمی شود .اساساً در کتةابهةای لغةوی
انسا زرنگ را به معنای انسا عاق دانستهاند .در عربی به انسا زرنگ «کَیس»
گفته میشود و «کَیس» را به عاق معنا کردهاند .در لسا العرب از قول ابوالعباس
نق شده است که ««کَیس» به معنای عاق است و «کَةیس» ضةد حماقةت و بةه
معنای عق میباشد 3.در هما جا حدحثی از پیامبر گرامی اسال

نق شده کةه

احشا فرمودند« :الكَيِّسُ مَن دانَ نَفَْهُ وَ عَمِلَ لِما بَعدَ المَوت  8انسا زرنگ کسةی
است که نفس خود را را و مهار کرده و برای بعد از مةر

عمة کنةد ».و احةن

هما معنای عاق بود است.
بنابراحن زرنگی واقعی مخروص انسا های مؤمن است که زخةرت را بةر دنیةا
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت :دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيـع2020 ،ق ،ج ،1
ص  ،14ذيل واژه «کیس»« :ابو العباس :الکَیِّسُ :العاقل ،والکَـیسُ :خـالف الحُمـق ،والکَـیسُ :العقـل».
همچنین :طريحی ،فخرالدين بن محمـد ،مجمـع البحـرين ،تهـران :انتشـارات مرتضـوی2171 ،ش ،ج ،0
ص ،242ذيل واژه «کیس»« :کَیِّس» به معنای عاقل ،و «کَیس» به معنای عقل آمده است.
 .1همان.
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ترجیح میدهند چرا که امتیازهاحی که در زخرت نری

انسا مةیشةود بهتةر و

پاحدارتر از منافع دنیوی است و انسا اگر زرنگ و عاق باشد همیشةه چیزهةای
بهتر را ترجیح میدهد و برای رسید به ز ها تالش میکند.
قرز کرحم میفرماحد« :فَما أُوتيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْدرٌ وَ
أَبْقى لِلَّذينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُون  3و زنچه به شما داده شده متاع زندگی دنیا
است و زنچه نزد خدا است برای کسانی که احمةا زورده و بةر پروردگةار خةود
توک میکنند بهتر و پاحندهتر است».
اما صادق

فرمود ...« :إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ كَيِّْاً فِي الدُّنْيَا فَيُقَالُ مَا أَكْديَسَ فُلَانداً

وَإِنَّمَا الْكَيِّسُ كَيِّسُ الْآخِرَة  8گاهی انسا در دنیا زرنگ است و گفته مةیشةود کةه
فالنی چقدر زرنگ است و حال ز که زرنگ [به معنای واقعی ز ] زرنگ زخرتی
است».
اگرچه اص احما زورد به خدا نشانه عاق بود انسا است ولی باحةد توجةه
داشته باشیم که میا انسا های با احما نیز از نظةر زرنگةی و عقالنیةت تفةاوت
وجود دارد .برخی انسا های مؤمن زرنگتر و عاق ترند و تالش میکنند در راه
کس

سعادت اخروی از دحگرا سبقت بگیرند .اساساً حکی از وحمگیهای مؤمنا

احن است که میکوشند در اناا کارهای نیک از حکدحگر پیشی باوحند «أُولئِدكَ
يُْارِعُونَ فِي الََْيْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُون  1ز ها در کارهای خیر شتاب میورزنةد و
از دحگرا سبقت میگیرند ».بدحهی است ز دسته از مؤمنا که گةوی سةبقت را
برباحند و از دحگرا پیشی بگیرند زرنگتر و زحرکتر میباشند.
ـــــــــــــــــــــــ
 .2شوری ،آيه .11
 .1کلینی ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،تهران :دار الکتب االسالمیة2047 ،ق ،ج  ،0ص .117
 .1مؤمنون ،آيه .12

عاشورا و فرصتها
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 .2استفاده از فرصتها
چنا که گفتیم نشانه انسا های زحرک احن است که از فرصتها بیشترحن استفاده
را میکنند و فرصتهای احاادشده را تباه نمیسازند .از پیامبر گرامةی اسةال
نق شده است که فرموده« :إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْدرِكُمْ نَفَحَداتٍ أَلَدا فَتَعَرََُّدوا لَهَدا

3

همانا در روزهای زندگیتا نسیمهاحی از سوی پروردگارتةا مةیوزد .مواظة
باشید که خود را در معرض ز نسیمها قرار دهید».
حضرت علی

در نهج البالده میفرماحد ...« :وَ الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ الَّْحَابِ فَانْتَهِزُوا

فُرَصَ الََْيْر  8فرصت مانند ابةر مةیگةذرد .پةس فرصةتهةای نیةک را دنیمةت
بشمارحد».
همچنین ز اما هما فرموده« :بَادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْدلَ أَنْ تَكُدونَ غُصَّدةً بَدادِرِ الْبِدرَّ فَدإِنَّ
أَعْمَالَ الْبِرِّ فُرْصَةٌ  1در استفاده از فرصت عاله کنید پیش از ز که درهای پةیش
زحد .در اناا عم خیر بشةتابید زحةرا اعمةال خیةر فرصةتهةاحی بةرای شةما
میباشند».
و حا ز حضرت در بیانی دحگةر از دسةت داد فرصةت را موجة

شةدحدترحن

درهها می داند «أَشَدُّ الْغُصَصِ فَوْتُ الْفُرَص  3شدحدترحن درههةا از دسةت داد
فرصتها است».
حکی از فرصت های پةیش رو بةرای افةراد مةؤمن قةرار گةرفتن در زمةا هةا حةا
مکا هاحی خاص است .برخی زمةا هةا و مکةا هةا شةراحب مسةاعدی را بةرای
پیشبرد اهداف زخرتی ما فراهم می زورند و افراد مؤمنی که عاق و زرنگ باشند
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار احیاء التراث العربی2041 ،ق ،ج  ،12ص .112
 .1شريف الرضی ،محمد بن حسین ،نهج البالغة (للصبحی صالح) ،قم :انتشارات هجرت2020 ،ق ،ص .072
 .1نوری ،حسین ،مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل ،قم :مؤسسة آل البیت
 .0همان.

2042 ،ق ،ج  ،21ص .201
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سعی میکنند بیشترحن بهره را از ز ها نری

خود کنند بةرای مثةال حضةور در

مکا های مقدس فرصت بسیار ارزشةمندی را بةرای تقوحةت روحیةات معنةوی
انسا فراهم میزورد و فردی که زرنگ باشد تما تالشش را میکند که بیشترحن
استفاده را از چنین فرصتی ببرد نمونه دحگر احنکه درک ماه مبارک رمضا حةک
فرصت بسیار ارزشمند برای ساختن خود است و نباحد از ز دفلت کرد .همچنین
حکی از فرصت های طالحی برای ما مسلمانا احا عاشورا و حضور در مساجد و
حسینیهها و شرکت در دستاات عزاداری و هیأتهای مذهبی است .باحسته است
که از احن فرصت بهترحن استفاده را ببرحم.
 .3اهمیت دعا
توجه به جاحگاه وجودیما در نظا زفرحنش مةیتوانةد مةا را در شةناخت بهتةر
فرصتهای پیشرو و چگونگی اسةتفاده از ز هةا حةاری رسةاند .وحمگةی اصةلی
انسا مخلوق و عبد بود او است .بنده مخلوق از خود استقاللی ندارد و همةه
نیازهاحش از طرحق خالق و پروردگار او برزورده میشود .التةزا بةه احةن جاحگةاه
وجودی و عم به لواز ز تنها راه رسید به حیات مطلوب اسةت .از احةن رو
در نگاه توحیدی انسا باحد همواره بندگی خود را فقب در برابر خدا نشا دهةد
و برای برطرف کرد نیازهاحش نیز تنها از او کمک بگیرد «إِيَّداكَ نَعْبُددُ وَ إِيَّداكَ
نَْْتَعينُ».

3

احن که انسا نیازهاحش را در پیشگاه خداوند متعال مطرح کند و برای رسید بةه
خواستههاحش از او مدد باوحد نه تنها نامطلوب نیسةت بلکةه نشةانه خةوبی از
بندگی انسا در برابر قدرت الحزال الهی است و بیةانگر پةایبنةدی او بةه زنچةه
وجودش اقتضا میکند میباشد .در زحات و رواحات بسةیاری سةفارش شةده کةه
ـــــــــــــــــــــــ
 .2فاتحه ،آيه .1

عاشورا و فرصتها
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همواره درخواستهای خود را در درگاه خدا مطرح کنیم و امورمةا را فقةب بةه
قضا و قدر الهی وانگذارحم .در رواحتی زمده است:
«عَنْ مُيَِّْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ قَالَ لِي يَا مُيَِّْرُ ادْعُ وَ لَا تَقُدلْ إِنَّ

الْ أَمْرَ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْزِلَةً لَا تُنَالُ إِلَّا بِمَْْأَلَةٍ وَلَوْ أَنَّ عَبْداً سَدَّ فَداهُ
وَ لَمْ يَْْأَلْ لَمْ يُعْطَ شَيْئاً فََْلْ تُعْطَ يَا مُيَِّْرُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَدابٍ يُقْدرَعُ إِلَّدا يُوشِدكُ أَنْ
يُفْتَحَ لِصَاُِبِهِ 3اما صادق

به مریسّر فرمود :ای مریسّر! دعا کن و مگو کةه مسةأله

تما شده است .بهدرستی که نزد خدای بلندمرتبه منزلتی وجود دارد کةه جةز بةا
درخواست کرد به ز دست پیدا نمیشةود و اگةر بنةدهای دهةانش را ببنةدد و
درخواست نکند چیزی به او داده نمی شود .پس درخواست کن تةا بةه تةو عطةا
شود .ای مریسّر! همانا دری نیست که کوبیده شود جةز ز کةه امیةد اسةت بةرای
کوبنده ز باز شود».
قرز کرحم ضمن توصیه به دعا ز را عبادتی میداند که سرپیچی از ز منار به
ورود در زتش جهنم میشود «وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُوني أَسْتَجَِْ لَكُمْ إِنَّ الَّذينَ يَْْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبادَتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرين  8و پروردگارتا فرمود :بخوانید مرا تا اجابةت
کنم شما را .همانا کسانی که از عبادت من تکبر میورزنةد بةهزودی بةا خةواری
وارد جهنم خواهند شد».
در حدحثی درخواست از خدا برترحن چیز شمرده شده است و کسانی که از دعا
و درخواستکرد از پروردگار خوحش ابا دارند مبغةوضتةرحن افةراد نةزد خةدا
شناخته شدهاند «عَنْ َُنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَدالَ قُلْدتُ لِدأَبِي جَعْفَدرٍ ع أَيُّ الْعِبَدادَةِ
أَفْضَلُ فَقَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ يُْْئَلَ وَ يَُّْلَََ مِمَّدا عِنْددَهُ وَ
ـــــــــــــــــــــــ
 .2کلینی ،محمد بن يعقوب ،الکافى ،پیشین ،ج  ،1ص .017
 .1غافر ،آيه .14
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مَا أََُدٌ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّنْ يْْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَْْأَلُ مَدا عِنْددَه؛ 1راوی
میگوحد :از اما باقر

سؤال کرد  :چه عبادتی برتر است؟ احشا فرمةود :هةیچ

چیز نزد خدای بلندمرتبه برتر از احن نیست که از او درخواست شود و هیچ کس
نزد خدای بلندمرتبه مبغوض تر از کسی که از عبادت خدا استکبار بةورزد و از او
درخواست نکند نیست».
حال که دعا و درخواست حاجةت از خةدا تةا احةن انةدازه ارزش دارد و نشةانه
توحیدم وری انسا به شمار میرود زما ها و مکا هاحی که احتمةال اسةتاابت
دعا در ز ها بیشتر است فرصت مناسبی برای پرداختن به احن مسأله است و فرد
مؤمن زرنگ از احن فرصتها حداکثر استفاده را میبرد .زما هاحی خاص ماننةد
ماه مبارک رمضا و ماه م ر و حا مکا هاحی وحمه مانند :خانه خةدا مسةاجد و
مکا های زحارتی شراحب مخروصی را فراهم میزورند که دعا در ز هةا اهمیةت
وحمهای میحابد .از احن رو از ما خواسته شده اسةت کةه توجةه وافةری بةه احةن
فرصتها داشته باشیم .بنابراحن احا عاشورا از احن نظر فرصةت بسةیار مناسةبی
است تا با دلهای زماده و از طرحق توسة بةه اولیةای پةاک خةدا نظةر لطةف و
رحمت الهی را به خود جل

کنیم.

 .4حركت براي خودسازي و یاري دین خدا
نکتهای که در احنجا قاب توجه است احن است که گاهی تنها به حک برعد از ابعاد
بندگی توجه شده و از جنبههای دحگر دفلت میشود .هنگامی کةه چیةزی دارای
ابعاد مختلف باشد ت قق حافتن واقعی ز زمانی است که همه جنبههای ز بروز
حابند و ت قق برخی ابعاد ز منار به ت قق کام ز چیز نمةیشةود بةه عنةوا
مثال هر گاه بخواهیم در حک روز گر تابستانی فضةای خنکةی در منةزل داشةته
ـــــــــــــــــــــــ
 .2کلینی ،محمد بن يعقوب ،الکافى ،پیشین ،ج  ،1ص .011
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باشیم باحد کولر روشن باشد درها بسته باشد و وساح گر کنندهای مانند بخاری
نیز روشن نباشد .چنانچه هر کدا از احةن شةراحب ت قةق نیابةد نمةیتةوانیم بةه
مقرودما که احااد فضاحی خنک است دست حابیم .بندگی خدا نیز دارای ابعةاد
مختلفی است و توجه به برخی جنبههةا و دفلةت از جنبةههةای دحگةر موجة
میشود ز گونه که شاحد و باحد نتوانیم به مقا بندگی خدا برسیم.
حکی از تقدحرات الهی احن است که خداوند متعال سعادت و خوشبختی انسا را
به عم و تالش او وانهاده است «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْْانِ إِالَّ ما سَعى 3».پس وظیفه ما
فقب دعا و درخواست از خدا نیست بلکه وظیفه دارحم در کنار احن درخواسةت
برای رسید به اهدافما نهاحت تالش خود را اناا دهیم.
گوحند دروحشی با برداشت نادرستی که از صفت روزیرسانی و رازقیت حق پیدا
کرده بود ترمیم گرفت در خرابهای فقب مشغول دعا و مناجات با خدا شود و از
سوی خودش هیچ تالشی برای برطرف کرد نیازهاحش اناا ندهد با احن امیةد
که خدای روزیرسا همه نیازهاحش را برطرف خواهد کرد .او در خرابه مةدت
بسیاری به دعا مشغول شد و در حالی که گرسنگی بر او فشار زورده بود صدای
کاروانی را شنید که در کنار خرابه توقف کرد .دروحش خوش ال از احنکةه خةدا
روزحش را از طرحق کاروا به او خواهد رساند همچنا با شکم گرسنه به دعای
خود ادامه داد و منتظر کمک کاروا ماند اما بةر خةالف انتظةار دروحةش افةراد
کاروا متوجه حضور دروحش در خرابه نشدند و قرد حرکت داشتند .دروحش از
ترس احن که کاروا برود و او از گرسنگی تلف شود سرفههاحی کرد تةا کةاروا
متوجه حضور او گردد .افراد کاروا پس از شنید سرفههای دروحش و مشةاهده
حالش به او دذا دادند و از حال و نیةت دروحةش بةا خبةر شةدند .دروحةش کةه
همچنا بر ترور خوحش باقی بود خیال میکرد خداوند صرفاً به سب
ـــــــــــــــــــــــ
 .2نجم ،آيه .11

دعای او
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براحش روزی رسانده است .حکةی از افةراد خردمنةد کةاروا کةه متوجةه اشةتباه
دروحش شده بود به او گفت :همین سرفهکرد های تةو باعةث شةد کةه متوجةه
حضورت شوحم .اگر احن عم و حرکت از سوی تو اناا نمیگرفت از احةنجةا
کوچ کرده بودحم و به تو دذاحی نمیرساندحم.
برخی افراد هنگا حضور در مکا های مقدس و از جمله هنگةا زحةارت قبةور
معرومین

نگاهی حکطرفه دارند و تنها از خدا و ائمه

درخواست لطةف

و عناحت دارند ولی به وظاحفی که خود در قبال ز ها دارند فکر نمیکننةد .البتةه
نشانه روحیه توحیدی ز است که برای رسید به خواستههةای خةود بةه خةدا
روی زورحم و اولیای الهی را واسطه قرار دهیم اما چنا که گفتیم احن تنهةا حةک
جنبه از ابعاد بندگی است و برعد مهم دحگر توجه به اعمالی است که خودما باحد
اناا دهیم .اگر از چنین برعدی داف بمانیم نمیتوانیم خوحشةتن را بنةده واقعةی
خدا بدانیم .در زحات قرز کرحم مااهدت و تالش در راه خةدا شةرد ورود بةه
بهشت دانسته شده است «أَمْ َُِْبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذينَ جاهَددُوا
3

مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرينَ».

برخی ترور میکنند رابطه ما با پیامبر و ائمه

حکطرفه اسةت و تنهةا ز هةا

هستند که باحد به نیازهای ما توجه کرده و ما را حاری کنند اما تقةدحر الهةی احةن
گونه رقم خورده است که هر انسانی باحد وظةاحفش را بةرای دفةاع از دحةن خةدا
اناا دهد و از احن رو ما نیةز وظیفةه دارحةم بةه حةاری دحةن خةدا و اولیةای او
بپردازحم.
البته خداوند هیچ نیازی به کمک ما ندارد و میتواند بةهراحتةی دحةن خةودش را
حفظ کند با احن حال احن افتخاری است که به هر انسانی عطا شده تا در ت قةق
برنامه الهی و پیشرفت دحن نقش داشته باشد .در قرز کرحم شةرد حةاری شةد
ـــــــــــــــــــــــ
 .2آل عمران ،آيه .201

عاشورا و فرصتها

بندگا از جان

خداوند احن دانسته شده که ز ها نیز دحن خدا را حاری کنند «يا

أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ 3».پیامبر اسال
معرومین
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و ائمه

نیز نیازی به کمک ما ندارند اما احن از مقدرات الهةی و در واقةع

افتخاری است که نری

انسا شده که به کمةک ز بزرگةوارا بشةتابد .در روز

عاشورا فرشتگا و جنیا بةرای حةاری امةا حسةین

اعةال زمةادگی کردنةد.

حضرت از پذحرش کمک ز ها خودداری کرد ولی کمةک انسةا هةای دحگةر را
پذحرفت و حتی هنگامی که همه حارا او به شهادت رسیده بودند ز هةا را صةدا
میزد و از زنا حاری میطلبید و ندای «هَل مِن ناصرٍ يَنصُرُني» سر میداد.
گاهی ما از احن برعد مهم داف میمانیم و تنها انتظار دارحم که ائمه

به ما کمک

کنند و حال ز که قب از ز باحد به فکر کمک کرد و حةاری رسةاند بةه ز هةا
باشیم و به احن افتخاری که خدا به انسا داده جامه عم بپوشیم .در دعای عهد
از خدا می خواهیم که ما را از کسانی قرار دهد که برای برزورده ساختن نیازهةای
ز حضرت شتاب میکنند« :اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِدهِ وَ الدذَّابِّينَ عَنْدهُ وَ
الْمَُْارِعِينَ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ َُوَائِجِهِ وَ الْمُمْتَثِلِينَ لِأَوَامِرِهِ وَ الْمُحَامِينَ عَنْهُ وَ الَّْدابِقِينَ
إِلَى إِرَادَتِهِ وَ الْمُْْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْده؛ 8خةداحا! مةرا از حةارا و خةدمتگةزارا و
دفاعکنندگا از او و شتابندگا به سوی او در بةرزورد خواسةتههةاحش و اناةا
اوامرش و مدافعا از او و پیشگیرندگا به سوی خواستهاش و شهادت حافتگةا
پیش روحش قرار بده».
 .5عاشورا ،فرصت ناب خودسازي
احا عاشورا فرصت بسیار مساعدی را برای ما فراهم میکنةد کةه خةود را بةرای
ـــــــــــــــــــــــ
 .2محمد ،آيه .7
 .1مجلسی ،محمدباقر ،زاد المعاد ،بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات2011 ،ق ،ص .101
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ساختن اخالقی و معنوی حاری دحن خدا و عم به دستورات الهی زماده سةازحم.
خیلی از اوقات دلی عد موفقیت ما در عم

عد علم و معرفةت نیسةت و بةا

احنکه میدانیم کاری خوب است ز را اناا نمیدهیم و حا میدانةیم کةاری بةد
است اما مرتک

ز میشوحم .مشکلی که در احنجا وجود دارد مشک گراحشةی

و انگیزشی است نه مشک معرفتی .هنگامی که امیال دنیوی در ما شةدحد باشةد
ممکن است به اناا اعمالی روی زورحم که منافع دنیوی ما را تةأمین مةیکننةد و
حتی اگر بدانیم عقوبت اخروی دارنةد از ز هةا پرهیةز نمةیکنةیم .بةرای اناةا
کارهای خوب و ترک اعمال بد هم داشتن علم و معرفت الز است و هةم باحةد
انگیزه و اراده کافی برای روی زورد به خوبیها و دور شد از بةدیهةا داشةته
باشیم حعنی نه تنها به ل اظ لهنی قانع شده باشیم که فال کار خوب است حا به
سود ما است بلکه دل ما هم باحد زماده عم کرد و مشتاق اناا ز باشد.
برخی افراد خیال میکنند که عد توفیق ز ها در عم

تنها به جهت ز است که

راه عم کرد را نمیدانند .از احن رو همواره به دنبال شنید موعظه از بزرگةا
هستند داف از ز که بسیاری از چیزهاحی را هم که میدانند نادحده مةیگیرنةد و
به ز ها عم نمیکنند .در رواحتی زمده است« :اگر کسی به چیزهاحی که مةیدانةد
عم کند از چیزهاحی که نمیداند کفاحت میشود 3».از احن رواحت میتوا چنین
استفاده کرد که انسانی که به دانستههاحش عم کند اهة ناةات خواهةد بةود و
مسیرش برای رسید به سعادت باز میشود .مرحو زحةتاهلل العظمةی بهاةت
بارها تأکید فرموده بودند که به دانستههای خودما عم کنیم .احشا در حکةی از
سخنرانیهاحش میفرماحد« :ای کسی که عم میکنی به معلومات در فکةر چیةز
دحگر نشو بقیه امور با ز ها است .هما هاحی که همین مقةدار را بةه شةما اعةال
ـــــــــــــــــــــــ
 .2طبرسی ،علی بن حسن ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،نجـف :المکتبـة الحیدريـة2121 ،ق ،ص :217
«عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

قالَ :مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ كُفِیَ مَا لَا یَعْلَم».

عاشورا و فرصتها
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کردهاند زحادی بر احن مقدار را هم ز ها اعال میکنند .تو دحگر در فکةر نبةاش
حعنی درهاش را نخور 3».احشا گاهی به کسانی که از او طل

موعظه و نری ت

میکردند اعتراض میکرد و از احنکه عدهای به موعظههاحی که قةبالً شةنیدهانةد
عم نکرده باز درخواست موعظه مةیکننةد ناراحةت مةیشةد .وی در حکةی از
دستورعم های عرفانیشةا فرمةوده« :زنچةه مةیدانیةد عمة کنیةد و در زنچةه
نمیدانید احتیاد کنید تا روشةن شةود و اگةر روشةن نشةد بدانیةد کةه بعةض
معلومات را زحر پا گذاشتهاحد طل

موعظه از دیر عام

م

اعتةراض اسةت و

قطعاً مواعظی را شنیدهاحد و میدانید عم نکردحد وگرنه روشن بودحد 8».بر احن
اساس اگر در مسألهای روشن نبودحم و تردحد داشتیم معلو میشةود از برخةی
چیزهاحی که از قب برایمةا روشةن بةوده و بةه ز هةا علةم داشةتهاحةم دفلةت
ورزحدهاحم و به ز ها عم نکردهاحم .چنانچه به دانستههایما عم کرده بةودحم
اکنو در احن مسأله جدحد هم تردحد و دودلی نداشتیم و حکمش برایما روشن
بود.
اکنو

سؤال احن است که چه کنیم تا گةراحش بةه عمة در مةا تقوحةت شةود و

دلهایما برای اناا خوبیها و ترک بدیها زماده گردد؟ در احنجةا اسةت کةه
می توانیم به دنبةال فرصةت هةا باشةیم و از موقعیةتهةاحی کةه موجة

تقوحةت

گراحشهای معنوی و انگیزههای الهی و زخرتی مةی شةوند بیشةترحن اسةتفاده را
ببرحم .حکی از وحمگیهای مهم احا عاشورا احن اسةت کةه قةدرت شةگفتزوری
برای زمادهسازی دلهای ما دارد و از احن رو فرصت ناب و ارزشمندی را بةرای
افتاد در مسیر عم احااد میکند و تنها زحرکی افراد مؤمن را میطلبد که از احةن
فرصت بهترحن استفاده را ببرند .حاد اما حسةین

و حماسةه عاشةورا در همةه

ـــــــــــــــــــــــ
 .2پايگاه اينترنتی تبیان ،نشانی:

http://www.tebyan.net.

 .1پايگاه اينترنتی مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آيتاهلل بهجت  ،نشانی:

http://www.bahjat.org.
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زما ها شورزفرحن و احساسبرانگیز است اما احا عاشورا اوج احساسات معنوی
و دحنی ما را رقم می زند و شور و شوق معنوی عایبی در دل پیروا ز حضرت
احااد میکند به گونه ای کةه زرزوی فةداکاری و قةرار گةرفتن در ردحةف حةارا
ابیعبداهلل

در انسا بسیار تقوحت میشود و احن به معنای زمةادگی مةا بةرای

عم است.
البته عاشورا هم جنبه معرفتی قوی دارد و هم جنبه انگیزشی باال .از نظر معرفتةی
تأم در حوادث عاشورا و دقت در گفتارها و رفتارهای شهدای کربال و دشةمنا
ز ها حقاحق بسیاری را به ما می زموزد و علم و بریرت ما را افةزاحش مةیدهةد.
برعد انگیزشی احا عاشورا نیز خیلی قوی و اثرگةذار اسةت و کسةانی کةه زرزوی
خوبشد را دارند ولی در عم چندا موفق نبودهاند میتوانند بهخوبی از احن
فرصت بهره ببرند و راه مطمئنی را برای عم به دانستههای خود بگشاحند.
شاحد احن سؤال پیش زحد که در احن زما چگونةه مةیتةوانیم حضةرت اباعبةداهلل
ال سین

را حاری کنیم و حال ز که زما زحادی از شهادت ز حضرت گذشته

و دحگر زمینهای برای حاری احشا وجود ندارد؟ در پاسخ به احن پرسش باحةد در
هدف قیا اما حسین

تأم کنیم و ببینیم زحا میتوانیم در احن زمةا نقشةی در

ت قق هدف ز حضرت داشته باشیم حا خیر؟ اگر هدف اما

فقب رسةید بةه

حکومت باشد ز گاه با شهادت احشا دحگر زمینهای برای حکومت وجود ندارد
و از احن رو حاری ما هم برای رسید ز حضرت به حکومت بیمعنا است امةا
خود اما

در سخنا شا هدف خوحش را از قیا روشن ساختهاند و از جملةه

احن کال گهربار که در وصیت به م مد بن حنفیه بیا میفرماحند مشهور اسةت
«و اِنَّما خَرَجتُ لََِّلََِ اإلصالحِ فِي امّة جدّي».

3

هدف ز حضرت چیزی جز قرار داد جامعه در مسیر عبودحت و بنةدگی خةدا
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،00ص .117
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نبود و اکنو با توجه به احن هدف روشن می شود که هر کس قدمی برای اصالح
خود و جامعه خوحش بردارد در واقع به حاری ز حضرت همةت گماشةته و ز
اما را در ت قق هدف واالیشا کمک کرده است .در حقیقةت هةدف ز امةا
منافع شخری خودشا نبوده است بلکه هدف احشا رساند امةت

بزرگوار

پیامبر به سعادت راسةتین بةوده اسةت .بنةابراحن هةر کةس در مسةیر سةعادت و
خوشبختی واقعی خود و جامعه قد بردارد و برای خودسازی خوحش عم کند
به ت قق هدف ز اما شهید کمک رسانده است .به گفته مرحو حاج اسةماعی
دوالبی« :حضرت سیدالشهداء به مرد احتیاج نداشت اما احنکه مةیفرمةود :مةرا
حاری کنید حعنی مسلک مرا حاری کنید مقرد مرا حاری کنید همکار و همراه من
باشید .وقتی نماز میخوانید حا کار خوبی اناا میدهید بةه انبیةا و اولیةا کمةک
میکنید».

3

البته انتظار نمیرود که بتوانیم حکشبه راه صدساله را بپیماحیم و به حکباره عةوض
شوحم بلکه الز است نفس سرکش خود را بهتدرحج و با برنامهای مناسة

زرا

کنیم .همینکه انسا در مسیر خوبیها قد بردارد هرچند قةد برداشةتنهةای او
کوچک باشد ارزش و تأثیر فراوانی دارد.
 .6عهدبستن با سید الشهداء
حک راه مناس

برای احنکه بتوانیم در مسیر ساختن خود و جامعه خوحش حرکت

کنیم و قد مطمئنی بردارحم احن است که در احن احا و بهوحمه در شة
با اما حسین

عهد و پیما ببندحم .ش

عاشةورا

عاشورا شبی است که حةارا واقعةی

اباعبدهلل با موالیشا پیما حاری بستند و باعث زرامش دل زحنة

و خانةدا

ز حضرت شدند .بنابراحن چه خوب است که مةا نیةز در احةن شة

حماسةی

ـــــــــــــــــــــــ
 .2پايگاه اينترنتی تبیان ،نشانی:

http://anjoman.tebyan.net
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فرصت را از دست ندهیم و با حارا سرسپرده حسین

همراه گردحم و با موالی

خود همپیما شوحم.
البته در احن که چه پیمانی با اما

ببندحم باحد بهخوبی تأم کنیم چرا که باحةد

عهدی با اما ببندحم که توا جامه عم پوشاند به ز را داشته باشیم تا مبادا به
عهدشکنی با اما دچار شوحم و در صف کوفیا قرار گیرحم .مطابق ضرب المثة
«سنگ بزر

نشانه نزد است» نباحد عهدی سنگین و بزر

به ز پایبند باشیم .در احن زمینه راهکار مناس

ببندحم کةه نتةوانیم

ز است که هةر کةس در حةال

خود تأم کند و با توجه به مشکالت اخالقةی و شةرعی کةه در خةود مشةاهده
می کند به فراخةور حةال خةوحش بةرای اصةالح گوشةه ای هرچنةد کوچةک از
زندگیاش با اما عهد ببندد برای مثال اگر کسةی در اناةا نمازهةای واجة
کوتاهی میکند می تواند با اما عهةد ببنةدد کةه دسةت کةم در اناةا برخةی از
نمازهاحش کوتاهی نکند مثالً نماز مغرب و عشاحش را به هیچ وجه ترک نکند .حا
کسی که نمازهای واج

را هیچگاه ترک نمیکند اما در خواند نماز اوّل وقةت

کوتاهی میکند میتواند با اما عهد ببندد که دست کم برخةی نمازهةاحش مةثالً
نماز ظهرش را سر وقت بخواند .همچنین اگر کسی خودش را مبتال بةه معرةیتی
میحابد می تواند با اما عهد ببندد که ز معریت را دست کم در برخی سةاعات
شبانهروز مثالً در بعد از ظهرها اناا ندهد.
البته معنای احن سخن ز نیست کسی که چنین عهدی را میبندد در بقیه مسائ
بیتفاوت باشد و تنها به اناا تعهدش فکر کند .ترمیم ما باحد احن باشد که برای
اصالح خود در همه جهات تالش کنیم اما از ز جا کةه ت ةول حةکبةاره انسةا
شاحد مشک باشد و از طرفی دحگر عهدشکنی با اما

پسندحده نیست خةوب

است در مقا عهد معقول عم کنیم و عهدی ببندحم که بتوانیم با حاری گرفتن از
خدا و توس به خود اما حسین

و دحگر اولیای خدا به ز خوحشتن پایبنةد

باشیم بهخروص از ز جا که احن قد گا زدازحن خودسازی است الز اسةت

عاشورا و فرصتها
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با احتیاد هرچه بیشتر عم کنیم تا بتوانیم در عاشورای سال زحنده با سةرافرازی
عهدی جدحد با اما خود ببندحم.
هرگز نباحد فکر کنیم که عهد کوچک بستن دردی را دوا نمیکند .مطابق رواحات
متعددی زنچه بسیار اهمیت دارد تداو عمة اسةت .اگةر حةک عمة

هرچنةد

کوچک دوا داشته باشد تأثیر بسیاری خواهد داشت .در حدحثی اما صةادق
فرمةةوده« :أََُ دَُّ الْأَعْمَددالِ إِلَددى اللَّ دهِ عَ دزَّ وَ جَ دلَّ مَددا دَاوَمَ عَلَيْ دهِ الْعَبْ ددُ وَ إِنْ قَددل

3

م بوبترحن اعمال نزد خدای بلندمرتبه عملی اسةت کةه بنةده بةر ز مةداومت
داشته باشد هرچند ز عم

کوچک و اندک باشد».

همچنین ز بزرگوار کمترحن حد تداو حک عم را حک سال دانسته و میفرماحد:
«إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَدُمْ عَلَيْهِ سَنَةً ثُمَّ يَتَحَوَّلُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ إِلَى غَيْدرِهِ وَ ذَلِدكَ
أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ يَكُونُ فِيهَا فِي عَامِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُون  8هرگاه کسی به عملی
روی زورد پس الز است تا حک سال بر ز عم باقی بماند و پةس از ز اگةر
خواست میتواند به عملی دحگر روی زورد».
بنابراحن چه بسیار بهجا است که هر فردی در ش

عاشورا با اما شهید خود بةر

عملی تا حک سال پیما ببندد و بةر ز عمة مةداومت نماحةد .نباحةد هرگةز بةه
کوچکی کاری که بر سر ز پیما میبندحم توجه کنیم بلکه اگر بتوانیم بر پیما
خود استوار بمانیم ارزش واالحی خواهد داشت .همچنةین نباحةد تنهةا بةه عمة
خودما نگاه کنیم بلکه اگر هر فردی در ش

عاشورا عهدی با امةا حسةین

ببندد ز گاه در جامعه ما در طول حک سال میلیو ها گناه کم میشود و میلیو ها
کار خوب افزاحش میحابد .در احن صورت مطابق وعدههای تخلفناپذحر الهةی
رحمت و لطف حق بر چنین جامعهای کةه همةه در مسةیر بنةدگی خةدا عهةدی
ـــــــــــــــــــــــ
 .2کلینی ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،پیشین ،ج  ،1ص .21
 .1همان.
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بستهاند سرازحر خواهد شد .خداوند متعال در قرز کرحم میفرماحد ...« :إِنَّ اللَّهَ ال
يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ َُتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُِْهِمْ 3 ...خدا حال قةوم را تغییةر نمة دهةد تةا
احنکه زنا خود حالشا را تغییر دهند».
و حا در سورهای دحگر میفرماحد« :وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَدوْا لَفَتَحْندا عَلَديْهِمْ
بَرَكاتٍ مِنَ الَّْماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكِْْبُون  8و اگر اهة
شهرها احما زورده و تقوا داشتند برکاتی از زسما و زمین بر ز ها میگشةودحم
کردند .پس به زنچه اناا دادند زنا را مؤاخذه کردحم».

ولی تکذح

بسیاری از اه معرفت سفارش میکرده اند که اگر بخواهیم در مسةیر سةعادت و
معرفت خدا قد بردارحم باحد با اما حسین

رابطه برقرار کنیم چرا که مسةیر

سلوک از طرحق ز حضرت بسیار زسا میشود .اما حسةین

کشةتی ناةاتی

است که بهسرعت حرکت می کند .مةا در واقةع بةا عهةد و پیمةانی کةه بةا امةا
حسین

میبندحم خوحش را برای حةاری فرزنةد عزحزشةا حضةرت صةاح

الزما أ زماده میکنیم و امیدوار میشوحم که از منتظرا و حةاورا احشةا قةرار
گیرحم .بنابراحن چه بهجا است در ش
الشهداء

عاشورا که ش

عهد و پیما حارا سةید

است هر کس به فراخور حال خود عهدی با اما خوحش ببندد و تةا

عاشورای سال زحنده تما تالشش را اناا دهد کةه بةر عهةد و پیمةا خةوحش
استوار بماند .با احن کار همه سال را با حاد اما حسین

سةپری مةیکنةیم و بةا

ارتباد با ز حضرت زندگیما را رنگ خداحی میبخشیم.

ـــــــــــــــــــــــ
 .2رعد ،آيه .22
 .1اعراف ،آيه .71

