
 خالصه کتاب زیبایی های عاشورا و سبک زندگی عاشورایی اثر محمد رحمتی

 ( توحید عاشورایی1

خداباوری عالوه در بینش باید در کردار نیز متجلی باشد. از این رو توحید به دو دسته: توحید نظری و عملی تقسیم می شود. 

هر اندازه به لحظه حسین بن علی )علیه السالم( به دلیل برخورداری از روحیه خداباوری، از شهادت خود آگاه است با این حال، 

دت طلبی در او افزایش می یابد. این بدین دلیل است که فرد خود را در ذات الهی فنا شده شهادت نزدیکتر می شود شوق شها

می داند از مرگ سرخ هراسی ندارد بلکه با شوق آن را می پذیرد. میان خداوند و امام حسین )علیه السالم( رابطه ای عمیق و 

ز قیامت ایمن نیست، مگر کسی که در دنیا هیچکس از هول رو"پیوندی ناگسستنی وجود داشت. آن حضرت می فرمود: 

  "خداترس باشد.

 یان داشتند وقتی وهب بن عبداهلل بریاران امام حسین )علیه السالم( نیز همچون موالی خویش خدا را باور داشته و به او ایما

 رد.معرفی ک "موقن بِرَب"و  "مؤمن بِرَب"دومین بار به میدان کربال رفت خود را به عناوینی همچون 

 ( نبوت و رسالت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(2

یکی از زیبایی های عاشورا، احیای این تفکر از عقیده به نبوت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( و عصمت او نشان مسلمانی است. 

ند و حسین )علیه سوی امام حسین )علیه السالم(، فرزندان و بستگان و یاران ایشان است. امام و خاندانش اهل بیت پیامبر

السالم( برای احیای سنت پیامبرو  مبارزه با بدعت هایی که در دین ایشان پیش آمده است قیام می کند. بعد از پیامبر از آنجا 

که خالفت سیر حقیقی اش را طی نکرد، امت ایشان دچار ضاللت و بدعت و حیرت و جهالت شدند. نتیجه این امر، جنگیدن 

، خروج از دین و انکار رسالت آن حضرت بود. امامت، عامل وحدت و انسجام امت است. کسانی که از امام ربعده ای با ذریه پیام

مسلمانی  کحق پیروی نکنند و حق را رها کرده بر گِرد باطل جمع شوند، از امت رسول اهلل بیرونند و مسلمان نیستند. مال

است. یکی از زیبایی های قیام کربال آن بود، که مرز میان پیروان راستین و مدعیان  "والیت پذیری"پس از رسول خدا، 

 دروغین اسالم را روشن ساخت. مردم دو گروه شدند: مدافعان حق ومخالفان حق. عاشورا سند این تمایز بود.

 (امامت، خالفت و حکومت3

گان خدایند و مقام واالیشان نزد او در زیارت نامه ها مطرح است. در اسالم امامت منصبی الهی است که اهل بیت پیامبر برگزید

پس از نبوت برای تبیین مکتب و حفظ دستاوردهای نهضت اسالمی و اجرای حدود و احکام خدا در جامعه از مسیر رهبری و 

معه بر مبنای دین، در قالب و شکل امامت تجلی می کند. والیت، پیش بینی شده است.فلسفه سیاسی اسالم برای مدیریت جا

امام باید منصوب از سوی خدا باشد. امری که برای اتمام حجت و برای چندمین بار در غدیر خم اتفاق افتاد و رسالت پیشوایی 

طلب و زور مدار مسیر امت پس از رسول خدا، بر عهده امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( قرار گرفت. متأسفانه عده ای ریاست 

امامت مسلمین را منحرف نموده و امت را از امامت علی )علیه السالم( محروم کردند. امیرالمؤمنین و امامان دیگر شیعه، 

پیوسته بر این حق راستین در طول تاریخ تأکید کرده اند و آن را حق مسلم خویش دانسته اند و دیگران را غاصب این منصب 

از زیبایی های قیام عاشورا، تجلی این حق خواهی و باطل ستیزی در ارتباط با این واالترین رکن جامعه دانسته اند. یکی 

اسالمی بود. حادثه عاشورا به ماجرای غصب خالفت از خاندان پیامبر و بازیگری با حاکمیت دینی و خالفت اسالمی بازمی 

خاندان گرامی او انجام نمی گرفت، کار امت پیامبر به  مبر وگردد. اگر آن ستم نخستین نبود و گستاخی فاحش نسبت به پیا



آنجا نمی رسید که عزیزترین چهره امت اسالمی و یادگار معصوم پیامبر را در کربال به شهادت برسانند و پس از آن قتل عام 

 خونین، خاندان پیامبر را به اسارت ببرند.

 جایگاه نماز در حماسه عاشورا( 4

حماسه عاشورا، ترویج فرهنگ نماز است. در زیارت نامه امام حسین )علیه السالم( می خوانیم که حضرت  یکی از زیبایی های

آن را اقامه می نماید. امام حسین )علیه السالم( نماز را با جماعت آن هم در برابر صفوف دشمن در اول وقت برگزار می کند و 

نماز کزد. در حدیث می خوانیم سه چیز موجب قبولی نماز است: حضور نه تنها خود نماز خواند که نمازهای نمازگزاران را 

قلب، نماز نافله و تربت سیدالشهدا. به راستی نماز چیست که در عصر تاسوعا هنگامی که به سیدالشهدا پیشنهاد حمله می 

و نفرمود می  "الصلوهانی أحب  "شود، حضرت طی چند نوبت گفتگو جنگ را یک روز به تأخیر می اندازند و می فرمایند: 

 خواهم نماز بخوانم بلکه فرمود من نماز را دوست دارم. بسیاری از ما نماز می خوانیم ولی چقدر دوست داریم؟

 قرآن( 5

یکی از زیبایی های عاشورا توجه به تالوت قرآن و عمل به فرمان های آن است. در زیارت امام حسین )علیه السالم( می 

تدبر کنیم و به سراغ  -3با وضو بخوانیم.  -2حق تالوت آن است که قرآن را آرام بخوانیم.  "حقّ تالوته تلوت الکتاب "خوانیم: 

 به دستورات آن عمل کنیم. -4فهم قرآن برویم. 

 سر مقدس سیدالشهدا بر روی نی قرآن می خواند، ولی سر و دل از قرآن جدا نمی شود.

 امر به معروف و نهی از منکر (6

 

یکی از زیبایی های عاشورا و از جمله اهداف قیام امام حسین )علیه السالم( امر به معروف و نهی از منکر بوده است. آن حضرت 

در وصیت نامه خود، پس از شهادت بر یکتایی خدا و رسالت جد بزرگوارش، و نیز گواهی بر معاد و دیگر اصول اسالم می 

امور مسلمانان سری یا به منظور آشوب و ستمگری به پا نخواسته ام، بلکه برای اصالح من از روی خودخواهی، خیره  "فرماید: 

و امت جد بزرگوارم قیام کرده ام. قصد من امر به معروف و نهی از منکر و  احیای سنت جدم رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( 

زیارت نامه امام حسین )علیه السالم( تأکید مکرر  در "و پدرم علی بن ابی طالب )علیه السالم( در میان امت اسالمی است.

 شده که : من شهادت می دهم تو نماز و زکات را برپاداشتی و امر به معروف و نهی از منکر کردی.

 عفاف و حجاب( 7

ن، زینب این گوهر ناب است. برای زناکی از زیبایی های عاشورا یادآوری کرامت انسانی زن، در سایه عفاف او تأمین می شود. ی

کبری و خاندان امام حسین الگوی حجاب و عفاف است که در عین مشارکت در حماسه عظیم و ادای رسالت حساس و خطیر 

اجتماعی، متانت و عفاف را هم مراعات کردندو اسوه همگان شدند. رفتار توأم با عفاف و رعایت حجاب همسران و دختران 

ا( یکی از زیبایی های عاشورا و الگو و نمونه عملی متانتِ بانوی اسالم بود. امام شهدای کربال و حضرت زینب )سالم اهلل علیه

حسین )علیه السالم به خواهران خویش زینب و ام کلثوم و دخترش توصیه فرمود که اگر من کشته شدم، گریبان چاک نزنید، 



ن بانوان تا می توانست، مراقب حفظ شئو م نیزصورت مخراشید و سخنان ناروا و نکوهیده نگویید. امام سجاد )علیه السال

 "مردِ مسلمان و پاکدامنی را همراه این زنان بفرست اگر اهلِ تقوایی. "عاشورایی بود. به در کوفه به ابن زیاد فرمود: 

 بصیرت (8

صفات نام دارد. از  "بصیرت"شناخت روشن و یقینی از دین، تکلیف، پیشوا، حجت خدا، راه، دوست و دشمن، حق و باطل 

شایسته ستوده در مبارزات و فعالیت های سیاسی و اجتماعیو موضعگیری های یک مسلمان است. بدون بصیرت، حتی مبارزه 

و جنگ انسان هم کورکورانه و گاهی در مسیر باطل قرار می گیرد. یکی از زیبایی های عاشورا، به جلوه گذاشتن بصیرت زیبا و 

ود که برای همیشه تاریخ درس و پیام دارد و به ما می آموزد که در صحنه های زندگی، عمیق امام حسین و یاران بزرگوارش ب

در پیروی ها و حمایت ها، در دوستی ها و دشمنی ها و موضع گیری ها بر اساس شناخت عمیق و بصیرت عمل کنیم و با 

امیر المؤمنین  ، گام در راه بگذاریم.یقین و اطمینان به درستی کار و حقانیت مسیر و شناخت خودی و بیگانه و حق و باطل

بصیرت های خویش را بر شمشیرهایشان  "هم علی اسیافهمحملوا بصائر")علیه السالم( درباره رزمندگان راستین می فرماید: 

 سوار کردند. 

 مبارزه با نفس )جهاد اکبر( (9

نفس و خشم و شهوت و حب دنیا و فدا کردن از جهاد با دشمن بیرونی برتر و دشوارتر مبارزه تمنیات نفس و کنترل هوای 

خواسته های خویش در راه خدا و بنا بر خواست اوست. بدون مبارزه با نفس و خودساختگی، جهاد با دشمن نیز بی ثمر یا بی 

تعبیر ثواب است. چون نتیجه اش ریا، عجب، غرور، ظلم و بی تقوایی و ... خواهد بود. نفسِ سرکش او را بر زمین می زند و به 

حضرت امیر )علیه السالم( او را به آتش می افکند. یکی از زیبایی های عاشورا معرفی الگوهایی است که اهل جهاد با نفس 

از همین رو، بر جاذبه های مال، مقام، شهوت، عافیت و رفاه، بودند و هیچ هوا و هوسی در انگیزه آنها دخیل و شریک نبود. 

باید خودتان را بسازید "امام خمینی )رحمه اهلل علیه( می فرمایند:  کامیاب شدن و ... پیروز شدند.ماندن و زیستن، نوشیدن و 

تا بتوانبد قیام کنید. خود ساختن به اینکه تبعیت از احکام خدا کنید... تا در بند خویشتن خویش و هواهای نفسانی خود 

  " نمایید.باشید، نمی توانید جهاد فی سبیل اهلل و دفاع از حریم اهلل

 صبر و شکیبایی (11

ب نیز از دایره صبر خارج نشویم و سخن ناروا بر به ما درس می دهد در بدترین مصائ یکی از زیبایی های عاشورا آن است که

زبان نرانیم. در قیام عاشورا، امام حسین )علیه السالم( در مقابل انواع مصیبت ها، همگان را به صبر و بردباری سفارش می 

مود و خود نیز چون کوهی استوار، در برابر سپاه دشمن ایستاده بودو از حریم اسالم دفاع می کرد. مجاهدان عاشورا انبوه فر

یبت های فراوان، کوچکترین سستی به خود راه نمی دادند و همچون شیر، با شتاب کر دشمن را می دیدند و با وجود مصلش

امام حسین) علیه السالم( در روز عاشورا در خطبه  ین و مقتدایشان می پرداختند.فراوان به دشمن می تاختند و به دفاع از د

صبر و مقاومت کنید ای بزرگ زادگان، چرا که مرگ، تنها پلی است که شما را از رنج و "ای خطاب به یاران خویش فرمود: 

  "سختی عبور میدهد و به سوی بهشت گسترده و نعمت هایِ همیشگی می رساند.
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