مجلس دهم
غیرتورزی در آموزههای اسالمی
با محوریت نهضت عاشورا
*

حجتاالسالم والمسلمین علیرضا انصاری

درآمد

امروده سا ههاآزرب،ا دشهاآدینجیواخالقجی ابجهشجکلیگسجترده
شا ه دتها د بدیهیاسج رجهد چنجیندضجاآزبجا الودآ،واژگجا یچجون
و،بایستهاس چنینصف واالیی ابادخوا ی

«زیرت»مهاو ما دها د اداین
ماییموبهبسطهمجهجا بجهاند میجانجامعجهاهتمجامو دیجم «زیجرت»،اد

دیجنو جاموسا سجان
دضیل هاآالهیوا سجا یاسج رجههمجوا ه گهبجان 
باشد ایجنا دشمتعجالیاخالقجی،بایجدهمچجوندیگجرسجاایاودضجایر
می 

معنوآ،شکوداگرددود  هادادمیپرو شیابدوالبتهتنهاتامر شدان،دیجن
وایماناس پیامبراسالم
میشود » 
ایمان اشی 

َ

َ

ْ

درمودِ «:إ َن ْالغ ْي َرة ِّم َن ِاْل َيم ِان؛1هما ا زیرت،اد

هاییرجهزیجرتوزیرتمجدا آد انبجهاویخجود سجید،


یکیادصحنه
*پژوهشگرحودهتلمیهقم
 9شیخصدوق،کتاب من ال یحضره الفقیه،ی،9ص 555
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رربالآحسینیوقیامتاشو اس ؛دیراامامحسین واهربی ایشان،همه
هاآمعنوآدجداررد جدو

د دگیخود ا،صادقا هبراآپاسدا آاددینوا دش
زیو ا هد این اهایستادگی مود د 
چیستی غیرت

واژۀ«زیرت»بهدتح«زینو اء»،د لغ بجهمعنجاآ ّ
حمیج وزضجب1،
کبردناس وبها سجانبسجیا زیرتمنجدو اموسپرسج ،
اموسپرستیو ش 

یگویند2ود اصنالح،صفتیاس رها سان ابهدداعشدیداددین
«زیو »م 
وایین،ترضو اموس،مالورشو خودوادا رند؛بهویژه،اینواژهد موا دآ
ِ
ّ
ی ودرهچیهآح،اختصاصجیشجخصیجاگروهجیاسج ودیگجران
بهرا م 
یخواهندحریمان ابشکنندوبههمینجه ،صاحبانح،،بهدداعشدید
م
3
یخیهد 
برم 
بایستگی غیرت

زیرت،ادصفاتیاس رجه یشجهد دنجرتادمجیدا د؛ چنانرجهتالمجه
یبهجره
میگوید«:اینصف ،صفتیاس رجههجیچا سجا یادانبج 
لبالبایی 
یس » 4
بنابراین،زیرت،یکوارنشلبیعیودنرآا ساناس بههمجینجهج ،
بیزیرتان اادرادآبیما
امامتلی  

وزیرلبیعیخوا ده«:إ َذا َل ْم َي َغير َ
الرجيل
ِ
ِ

ابنمنظو ،لسیان العیرب،ی،50ص511و953؛مرتضجیحسجینیدبیجدآواسجنی،تیاج
 9
العروس،ی،7ص 999
 2حسنتمید،فرهنگ عمید،ص.391
  3اصرمکا مشیرادآ،اخالق در قرآن،ی،9ص595
ی،5ص 571
سیدمحمدحسینلبالبایی،المیزان فی تفسیر القرآن ،

0

َ

ْ

غیرتورزی در آموزههای اسالمی
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فه َو َّمنكو ْالق ْلب؛1اگرا سا یزیرت داشجتهباشجد،قلجبودکجرشوا و جه
اس »؛دیراچنیندردآ،د واق ،ادحال لبیعجیخجودخجا یشجدهاسج 
زیرتتاا اااهمی دا درهشا عد تشری احکجام یجهبجهانتنایج داشجته

َ
رام َو َح َّد الح َ
سولاررم درمودَ «:اال َوا َن َ
الله َح َر َم ْال َح َ
يّدود َوّميا ا َحيّد

اس 
ِ
َ ْ َ َْ َ َ َ ْ
َ 2
َ ْ ََ َ
الله و ِّمن غير ِت ِه حرم الفو ِاحش؛ اگاهباشیدرهخداو جد،محرمجات ا
اغير ِّمن ِ

هیچرسزیو ترادخدا یس رجهاد وآزیجرت،
حراموحدود اوض رردو 

دشتیها احرامرردهاس وخدازیرتمندان ادوس دا د »تلجی درمجود:

َ
َ َ َ
الله غيور ي ِح ُب ك َل غيور؛3خداو د،زیو اس وزیرتمند ادوسج دا د »
« ِان
زیرتجانبجهشجدتبرخجو د

بهجه اهمی زیرتبودره سولخدا  
بابجی
ی ی
حکجم
می مود  ودآپیامبر د یکیادحارههایشباتلی  شستهبود 

بنابیالعاص(پد مروانوتموآتثمان)،ادشکافد بهداخرانحاره گاه

می مودودددا هبهسخنانپیامبر ودیگرادرادداخرحارهگجوشمیرجرد 

ی ی
مدوگوشحکجم ا

پیامبر بهتلی درمود:برواو ابیاو حضرتبیرونا
گرد واو ابهداخربرد پیامبر

 یهاو ابهلا فتبعیدررد  4

عرصههای غیرتورزی
 .1غیرت ناموسی

زیرت،ابعادمختلفیدا د یکیادابعادبسیا مهمان،زیرت اموسیاس 
لنمجهددن
وان،دداعاد اموسد برابرهرچیجهآاسج رجهقصجدتعجرضیجا 
،ی،1ص 191
ی 
 9رلینی،الكاف 
 2محمدباقرمالسی،بحار األنوار،ی،79ص  999
 3رلینی،فروع الكافی،ی،1ص 191
 0تبدالحسینامینی،الغدیر،ی،3ص 959
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سوء قصدقرا دهد 
جسمیو وحیبههمسرا سان اداشتهوحریماو امو د 
اد گاهدین،دنوخا واده،اما تیاس گرانقد وا دشمندرهخداو دان ابجه
مردسپردهواو یهبایدباتماموجود،ادایناما پاسدا آرند ادسوآدیگر،
زیرتمدا آ»د برابر اموس،ضامنحفجظبنیجانخجا وادهوتجاملیجهج 
« 
بود اینپاسدا آوزیجرتد ترصجهحفجظ
حفظامنی  وا یجامعهخواهد 
جانوتف  اموسوخا واده،اداهمیج ویجژهاآبرخجو دا اسج ادهمجین
وس رهامامحسین د لولسفرود رربالبجه گهبجا یادحجریماهجر
بی  پرداخ وحتیبراآاینامر،تارتیک ظامید  ظرگرد ؛چنانرجه
خیمهها امتصربههم صجب
حضرتپساد سیدنبهرربال،دستو دادتمام 
خیمههاآبا وان اد وسطقرا دهندوالجرافان اخنجدقبکننجدواد
رنندو 
اتش ُپررنندتامبادادشمنادپش سربهخیاماهربی  حملهرند  1
حضرتتاا اارهتوانداش ،ادحجریمخجا وادهخجویشددجاعرجردود 
اخرینلحظاتتمر یهد اینخصوصاددیگرانرمکخواس ؛تجا جداآاو
د تا یخبما درهبراآپاسدا آوصیا ادحریمخجا وادهخجویش،ادهجیچ
ْ
َ
2
َ َ
َ
ول المخت ِار
تالشیدروگذا  کرد حضرتدرمود«:هل ِّمن ِ
راحم يرحم ِآل الرس ِ
ّ
َ
َ
َ
البتولَ ،هل ّمن ّ
االطهار َهل ّمن بحير َالبناء َ
ذاب َيذ ُب
ة
ري
الذ
اصر َينصر
ِ ِ
ِ
ِ
هل ِّمن ّن ِ
ِ
ِ
َ ََ َ
رنندهاآهس رهبهخا دانپیجامبربرگهیجدهتجرحم
حم 
ول؛3ایا 
عن حر ِم الرس ِ

رنندهاآهس رهدرد دانپیامبر ایا آدهد؟ایارسیهس ره
رند؟ایایا آ 
رنندهاآهس رهادخا واده سول
دداع 
بهدریاددرد دان[دهراآ بتولبرسد؟ایا 
خدادداعرند؟»
 9خوا دمی،مقتل الحسین ،ی،5ص 953
ابنأتثمرودی،الفتوح،ی،1ص 507
 2
 3باقرشریفالقرشی،حیاة االمام حسین ،ی،9ص 975

غیرتورزی در آموزههای اسالمی
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لحظههاآسرخزروبتاشو ارهپیکرخو ینامامحسین د گجودال
د 
خیمههاآامامیجو شاو د جد 
قتلگاهد خون شستهبود،الابوسفیانبهسوآ 
اگاهصداآگریهرودرانو الهد انبهگوشامام  سید حضرتبجر دا جوآ
ابیسفیان!
خودبرخاس وخناببهدشمناندرمود«:واآبرشمااآپیروانال 
میترسید،الاقرادادمردباشید » 1
اگردین دا یدوادقیام  
البته زیرتو دآ اهربی

اختصاص به رربال  داش ؛ بلکه ایشان

می مود د 
همیشهود همهدمانوشراینی،اینخصل  ا تای  
مجیگویجد:مجند شجهرمدینجهود 
یحییماد ی،یکجیاداهجالیمدینجه ،
همسایگیامیرمؤمنان،تلی بودمومنهلمپهلوآمنهلیبودرهدینب،دختر
میررد بهخداسوگند!هیچگاهرسجیقجدوقامج او ا
تلی د ا ااد دگی 
ّ
ججدبه گجوا ش
میخواس بجهدیجا ت 
دیدوصداآاو اهم شنید اوهرگاه 
پیامبرخدا برود،د دلشبوبههمراهپد شامیرمؤمنجان وبجراد ا ش
دینجب ،

تشجرف
تلجی د مجو دایجنگو جه ّ 
می د  
حسین  

حسنو
خناب بهامام 
حسن
َ

َ ْ
َ ْ َ َ ْ َ
َ
ْ َ
میدرمود«:اخشى ا ْن َينّظ َر ا َحّد ِاليى شيخ َِ اخ ِتيک
 

َز ْينب؛2بیمدا مرهرسیبها دامخواهرتدینب گاهرند » 

گفتنیاس رهامام  ،هتنها سب به اموسوخا وادهخودزیرتمندبود،
د سزیرتمندآوشراد به اموسدیگران ا یهبها سانهااموختهاس یهید
د دمانوالی تهدآخود،بااینکههمه وعوسایرشهوت ا یورجامجوییو
رامرواییبرایشدراهمبود،چشم اپاکوهردهاش ابهبا وآشوهردا تفیفجی
دوختهبود پد شمعاویه،بهجاآاینکهد برابراین دتا ،وارنش شاندهد،با
 5محمدباقرمالسی،بحار األنوار،ی،51ص 15
ی،99قسم،2ص 155
 2تبداللهبحرا یاصفها ی،عوالم العلوم و المعارف واألحوال ،
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حیلهگجرآود وغودریبکجا آ،مقجدماتیدجراهمسجاخ تجادنپارجدامنان

ججدارنجدوبجهبسجترگنجاهالودپسجرشیهیجدبکشجا د 

مسلمان اادشوهرش
بنتلی ادقضیهباخبرشدود برابراینتصمیمدش ،ایستادو قشۀ
حسین 

بجنسجالم
شوممعاویه ا قشبرابساخ امام دن ا هدشوهرشتبداللجه 
بادگردا دودس تعدآوتااودیهید اادخا وادۀانمسجلمانوپجاریهه،قنج 
مود ایشانبااینرا ،هم وزیرتالهیاش ا مایانرردوتالقهمندآخود
ابهحفظ وامیسجامعۀاسالمیابرادداش ایجن دتجا رجهد دمجرهمفجاخر
وگویاآستمگرآبنیامیهبود،براآهمیشهد تا یخبهیادگا ما د  1

التلی 

 .2غیرت دینی

منظو ادزیرتدینی،ایناس رها سانمسلمان سب بجهریجاناسجالمو
میشودّ ،
حساسباشدوباتمامتواند حفظواجراآان
ا چهبهدیناومربوط  
روچكترینخدشهو ّ
تعرضی سب بهانجلجوگیرآرنجد بجرایجن

بکوشدواد
ح،وصبر،تعلیموتعلم،
هیادمنکر،سفا شبه 
امربهمعروفو 
اساس،جهاد ،
میتوا دد  استاآزیرتدینیقرا گیرد؛چرارههریکادموا دیادشده،
همگی 
ّ
سجر
ادیک سود تحکیماحکاماسالممؤتراس وادسوآدیگر،بجا 
ضجدان ِ
میدرمایجدَ «:و إ َذا َّن َز َل ْت َّناز َلية َف ْ
ياج َعلوا
 
ِ
ِ

ستیهدا د باتوجهبهاین کته،تلی
َأ ّْنف َسك ْم د َ
حادتهاآپیشامد[رهدیجنیجاججانشجما ا
ون ِد ِينكم؛2هنگامیره 

تهدیدمیرند ،جانخویش اددارنید؛ هدینتان ا »تظم وا دشدین،تجا

ّ
ّ
سانهاوحا هاآالهجیبایجد
حدآاس رهبراآبقاآان،حتیتهیهترینا 
دداشو د 
 9دینو آ،االمامة والسیاسة،ی،5ص919بهبعد 
 2رلینی،الكافی،ی،9ص 951
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د حادتهتاشو ا یهامامحسین جه پاسدا آاددین ّ
وسجن  سجول
خدا بهشهادت سیدواهربی ِ حضرتهمبهاسا ت د ؛یعنیپساد
،اوضاعجهاناسالمدگرگجونشجد،دیجنوا دشهجا

د گذش  سولاررم
تحریفگردیدوبدت هاظهو  مود اویاینرج وآ،د تصریهیدبهظهو 
سید؛چنانرهمنکروحیودیا گش مصیب ِ بدترانبودرهیهیدتمجامی

اینرردا  اد موقعی خالد اد سجولخجداا اجاممجیداد!ادایجن و،امجام
حسین هنگامیرجهیهیجداداوبیعج خواسج ،درمجود «:یهیجدمجردآ

بدرردا ،شرابخوا ،قاترادرادبیگناهاس واشکا اگناهوتباهیمیرند » 1
د چنیندضایی،امامباتمامتواناددینوا دشهاپاسدا آمی مایدوبا
شعا امربهمعروفو هیادمنکرد صددادبینبردنحکوم یهیدبرمیاید؛
ً َ َ ً َ ْ ً َ َ
ً َ َ
ِ َ َ ْ
چنانرهدرمودِ «:إّني ل ْم أخر ْج َب ِطرا َوال أ ِشرا َوال ّمف ِسّدا َوال ظ ِالما َو ِإّن َما خ َر ْجت

َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َْ
َ َ
َ َ ِ
َْ
َ َ
وف َوأّن َهى َع ِن المن َك ِر2» ...
أطلب الصَلح ِفي أّم ِة جّدي ّمحمّد أ ِريّد آّمر ِبالمعر ِ
اد سوآ دیگر ،امام به مسا لی ما ند :حارمی  هبرآ ظالم ،منکرات و
دینددایی امویان اشا ه می ماید ره حکایتگر اد بین  دتن دین و ا دشهاآ

َ ْ ََ
َْ ً َ ً ْ َ ا
َ َ ً
َ
ْ
َ
اكثا ِلعه ِّد الل ِه
ا سا ی اس ؛ «ّمن رأى سلطاّنا ج ِائرا ّمست ِحَل ِلحر ِم الل ِه ّن ِ
َ ً َ َ
ول َالل ِه 3» ...
ّمخ ِالفا ِلسن ِة رس ِ
باوجوداینکهمیدا س د جنگی ابرابرشرر می ماید،

امامحسین 

امااهربی  اباخودمیبردتاتاب رندرهحفظدین،اداهربی هممهمتر

رهبهاینامرشناختیتمی،داشتند،بهشایستگیوظیفه

اس اهربی امام 
ندوتهدیدها ابهدرص تبدیرررد دوهیچگاهدا وآزم

خود امحق،ساخت
ّ
رودی،وقعة الطف،ص 35
ابیمخنف 
 9
شهراشوب،مناقب آل ابیطالب ،ی،5ص  39

 2
ابن
ّ
ابیمخنفرودی،وقعة الطف،ص579
 3
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د بغر گردتند؛بلکهما ندامامحسین زیرتدینی ابه مایشگذاشتند و
َ ّ َ ََ َْ ّ َ
هذا ْالق ْر َ
بان » 1
شهادتامام اقربا یودیباییخوا د د«:اللهم تقبل ِّمنا

زیرتدینیسیدالشهداء ،د زیرتپیروانانحضرت یهد لولتا یخ

قشداش ؛چنانرهامام احر زیو ا جهوشجااتا ه،حکجما تجدادسجلمان
شدآ اصاد  مودوایند حالیبودرهایندتواممکجنبجودد ا تبالجاتو
ّ
معامالتایرانبارشو هاآدیگرتأتیرداشتهباشدوامام ابجهضجدادادآبیجان
متهمرنند 
بیغیرتی در پوشش و آرایش

متأسفا ه،امرودهبیزیرتی،بیشترد ترصهپوششوا ایش مودپیداررده
اس رهد ادامهبهتوضیحهریکمیپردادیم  
 .1پوشش

به ظرمی سدد حاابد انما،زیرتحلقهگمشدهاآاسج رجهرمتجر
مو دتوجهقرا گردتهواین ودهاد جامعه،زیرتخیلیرم گشجدهاسج 
زیرتیوبیتوجهیبها دشهاآاسالمی،تواقبشومیدا درجهشجاهد


اینبی
ّ
دتنسجناددوای،ادجهایش
انهستیم؛ما ند:ادهایشوحشتناکاما لالق،باال
وابط امشروعد بینمردم،ادهمپاشیدگیبنیانخا وادهها 
ایادشمندقطحیاوحااب ا شا هگردتهاس رهبتوانبادداعد برابران،
شیوعبیحاابی اد مانررد؟ایاوق ان رسجیدهاسج رجهبفهمجیمزیجرت،

ّ
هدفاولیاس رهدشمنان شا هگردتندتاد گامبعدآ،حااب اهدفقرا 
دهند؟ 
 9تبداللهبحرا یاصفها ی،عوالم العلوم والمعارف واألحوال،ی،55ص 913
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بدحاابیوبیحاابی،بادقدانیاضجعفزیجرت ابنجهدا دو یشجههاآ

تمدهان،ضعفزیرتپد انیاشوهراناس رهد پیشجگاهخداو جدمسجئول
خواهندبودود گناها یرهدخترانوهمسر ِانا هامرتکجبمیشجو د،شجریک

َ َ ً
ورا َو َأ َّنا َأ ْغ َير ّم ْنه َو َأ ْر َغ َ
َ َ َْ
يم
اهيم أ ِبي غي
خواهندبود پیامبر درمود جد«:كان ِإبر ِ
ِ
َ َ
َْ
ْ
َالله أّن َ َّم ْن ال َيغار ِّم َن ْالمؤ ِّم ِنين؛1پد مابراهیم،بازیرتبودومنبازیرتتراد

اویم خداو دبینیمؤمنی ارهزیرت دا د،بهخاکمیمالد » 
د برخیخا وادهها،زیرتبههمانا دادهحاابوحتیبیشادان،مغفول

ما دهاس  تلی ضمن کوهشبعضیمردمتجراقرجهد ا شجاند بیجرون
َ َ
منهلبهصو تد ندهاآبامرداناختالطداشتند،درمودَ «:ل َع َن َالله َّم ْن ال َيغار؛2
َ َ ْ َ
يل ْالع َ
اق
ير
خدالعن رندرسی ارهزیرت دا د!»همچنین،درمود د«:ييا أه
ِ
ِ
ِْ ََ َ َ ْ َ َ ِ َ َ
َ
الطريق َأ َّما َت ْس َت ْحي َ
ون؛3بهمنخبر سجیده
ي
ف
ال
ّنبئت أن ِّنساءكم يو ِافين الرج
ِ
ِ ِ
ایمجانوالابجالیمیخجو د؛ایجاحیجا


شانبهتنجهمجردانبی
رهد ا تاند بادا تنه
میرنید؟» 

رسیرهزیرت دا د،د واق ،خیرآد او یسج وادایمجانبجویی بجرده
یپذیردرههمسریادخترشبدون
اس اداین و،یکا سانمؤمنزیو هرگه م 
حاابمناسبوبالباسهاآد نده،تنگ ،ادک،محرکو یمهتریانبهخیابان

میدرمایججد«:زیججرت،ادایمججاناس ج و
 

بیایججد؟د حالیرججه سججولارججرم
4
بیبندوبا آ،اد فاق »

برایناساس،تلماآماد برابرهمسجرودختجرانخجود،زیرتمنجدبود جد
 9محمدباقرمالسی،بحار األنوار،ی،500ص953
،71ص551
 2همان،ی 
المحاسن،ی،5ص551

 3احمدبرقی،
 555
 0شیخصدوق،کتاب من ال یحضره الفقیه،ی،9ص 
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مصنفیبهشتی ،پد شهیدحا االسجالموالمسجلمینحسجن

ای الله شهید
بهشتیرهادتلماآاصفهانبود،تصمیمگرد باهمسرشبجهدیجا ترجربال
برود د مردایرانوتراق،مسجئولگذ امجههااصجرا رجردرجهبایجدبجهچهجره
همسرتان گاهرنموباتکسگذ امه،تنبی ،مایم ایشانگف :یجکدنایجن
را  اا اامدهد؛ولیمسئولگذ امه پذیرد وتأریدرردره :ه،مجنخجودم
میخواهمتنبی،دهم!انبه گمردامتناعررد ایشانسه ودا ااما جدوتمجام

ّدوا رنترلشد دوبهدیا تامامحسجین  دتنجد؛ولجیایشجانمودج ،شجد 
سرا اامبهررما شاهبرگش وچند ودآد منهلایج اللجهاشجردیاصجفها ی
اقام  مودهوبهاصفهانبادگش مجردمادایشجانپرسجید د:چجرابجهدیجا ت
ّ
مشرف شدید؟اقاآبهشتیپاسخداد:امامحسین ما ا نلبیجد!ایجنقضجیه

گذش بعدادچند ودآ،دا رانادسفرامد جدوبجهخجدم ایشجان دتنجدو
گفتند:اقا!ماامدیممعاملهرنیمواناینکهتمامتوابدیجا اتخجود ابجهشجما
ّ
چهسرآبودهو
بدهیمود توض،شماتوابرربالآ ردته ابهمابدهید!حاال
چهصحنهاآ ابراآایندا رانبهوجوداو دهواندا ران ا

اینکهامامحسین 
خدامیدا د! 1

رهحاضرشدها داینگو هبگویند،

منقلبررده
 .2آرایش

دیباگرایی،امرآدنرآاس ادایجن و،د  وایجاتمتعجددآخوشجبورردن
دن2،ا استن اخن3،توجهبهدیباییچهره4و گموآدن5ادیکسو،ولجهوم
  9ک:تلیرضاحاتمی،داستانهایی از علما 
 2محمدباقرمالسی،بحار األنوار،ی،50ص 500
ّ
شیخحرتاملی،وسائل الشیعه،ی،9ص 595
3
محمدباقرمالسی،بحار األنوار،ی،55ص 990

0
 5همان،ی،71ص 509
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ا استگیشوهربراآدنادسوآدیگر،مو دتوجهقرا گردتهاس ؛امجاد بجا ه
ّ
یکشود:اول،ا ایشدند محیطخا جهو
ا ایشد انبایددومنلبادهمتفک
براآهمسر،ودوم،ا ایشخودبراآ شاندادنبهدیگران د خصجوصمنلجب
خس ،اسالمباخودا اییودین د انمخالفتی دا دوا ان ابهایجنمسجئله
سفا شرردهاس ؛ولید با همنلبدوم،اسالمباخجودا ایید مکجانهجاآ
تمومیمخالفاس مالهدرا سجوآ«ا ُ
رجومجد»د بجا ها ایجشد جانایرا جی
ِ
می ویسد :

«صو تها،دیگرواقعیودلنشین یستند د انایرا ی،چهرهخجود اپشج 
قابسنگینیادا ایشوتمردیباییمخفیمیرنند جاآتعابدا درهد ان
دجیلمهجاآپو جو
امودههاآدینجیخجود،شجبیهسجتا ههجاآ 
اینرشو ،باوجود 
میرنند ماد خیابانهاآا وپابسجیا رجمبجاچنجینمجوا دآ
امریکاییا ایش 
ّ
کهحجسخجوبیالقجارنجد،

میشویم د ایران،صو تد انبیشترادا
وبه و 
1
میا گیها د  » 
حسشهوت ابر 
ّ
روش نهادینهسازی غیرت

زیرت ،حکمسیستمدداتیبدن ادا درجههرگجاهبجهتللجیادبجینبجرود،
وبجیتفجاوتید 
بیزیرتجی 
میبیند؛دیرا 
ساختا دینوا دشهاآا سا یاسیب 
مخدوشسججاختندرهنججگدینججی

برابججربججدت گ جها انورسججا یرججهد صججدد
ّ
میرنجدو
وسن هاآالهیهستند،دمینهجر ج وجسجا تبجهگنجاه ابیشجتر 
میشود 
موجبددودنا دشهاد سنوحمختلفجامعه 
مود یکیاد اههجاآایجن
زیرتو دآ ا هادینه 
برایناساس،بایددرهنگ 
احساسادهاییصو تگیجردوهجمبجا

میتوا دهمبا
امر،زیرتادهاییاس ره 
 9برگردتهادپایگاهشبکهخبرآجتحلیلیتیتر ،5شا ی http://titre1.ir/fa/news:
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تنبیه جوا یخدم  سولخدا امدوترضررد:اآپیامبرخدا!ایابهمجن
یدهید،د ارنم؟باگفتناینسخن،مردمبجهاواتتجراضررد جد؛ولجی
اجادهم 
پیامبر،باخونسردآومالیم درمود «:هدیکبیا!»جوان هدیكتجرامجدود 

برابرپیامبر شس حضرتبامحب اداوپرسید«:ایادوس دا آباماد تجو
همجینلجو ،مجردم یجه

چنینرنند؟»گف  :ه،ددای شوم!پیامبرادامجهداد«:
انگاهحضرتدرمود«:ایادوسج دا آ
اضی یستندباماد شانچنینشود » 
بادخترتجوچنجینرننجد؟»ججوانگفج  :جه،دجدای شجوم!حضجرتدرمجود:
همینگو ه،مردمد با هدخترا شان اضی یسجتند »سجپسحضجرتادججوان
« 
ً
یپسجندي؟»ججوانماجدداا کجا رجرد 
پرسید«:ایااینرا  ابراآخواهرتم 
ً
یرهشدیداادسؤالخودپشیمانشدهبود،ادپیامبرخواس تجاد 
جواند حال 
ََ َ ْ
حقشدتارند حضرتدس برسینۀاوگذاش وچنیندتاررد«:اللهم ِإغ ِفر
َ
َ
َ ْ
ذّن َبه َو َط ِهر ق ْل َبه َو َح ِصن ف ْر َجه؛ 1خدایا!گناهاو اببخشوقلباو اپاکگردان
یتفتی گاهدا !»بجدینترتیجب،پیجامبرارجرم بجا
وداماناو اادالودگیبهب 
تحریجکوشکوداسججادآزیججرتانجججوان،او اادایججنتمججردشج پشججیمان
ساخ ؛بهلو آرهادانپس،منفو ترینرا  هدانجوان،دحشابود 
مجود 
زیجرت،بهشجدتبرخجو د 


باشجخصبی
همچنین،گاهیالدماس 
َ َْ َ
أ ْن ّنلقيى

َ
َََ َ َ
يه
تلی د با هزیرتد مقابرگناهاندرمود«:أّمرّنا رسول الل ِ
َ
َ ْ َ ْ ََ
اصي ِبوجوه ّم ْكف ِه َرة؛ 2سولخجدا مجا اامجر مجودرجهبجااهجر
أهل المع ِ

معاصیوگناهکا انبا وآگردتهوخشمگینبرخو درنیم »
بنیقینقاع  شسته بود یکیهودآ پایین
یک ود ،با وآ مسلما ی د بادا  
پیراهنوآ ابدوناینکهمتوجهشود،بهباالسنااقررد وقتیاندنبرخاس ،
  9اصرمکا مشیرادآودیگران،تفسیر نمونه،ی،9ص  59
رلینی،الكافی،ی،1ص19

2
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مسخرهرردن

خندههاآ خود به 
قسمتی اد بد ش اشکا شد یهودیان حاضر با  
دن مسلمانپرداختند دریادان دن مسلمان بلندشد ادا اا ره این را   ،وتی
میشد ،یکی اد مسلما ان
دهنرای به تف مسلما ان محسوب  
تحقیر و  
زیرتمند ،به ان یهودآ حمله ررد و او  ا رش یهودیان حاضر  یه به ان مرد
مسلمانهاومبرد دواو ابهشهادت سا د د  1
اهل بیت

 ،الگوی عفت و غیرت

میشود حااب یهیکی
رجرامج ا جسجا جیدن،د سجایجهتجفافاوتأمین 
اداحکامدینیاس رهبجراآتجفجیجفسجاختنوپاردامنیدنوحفظجامعجه
یهاآاخالقیتشری شدهاس ؛چنانرجه هضج تاشجو ا یجهبجراآ
ادالودگ 
احیاآا دشهاآدینیبود د سایهان،حاابوتفافدنمسلمان یهجایگاه
حسجین ودینجبربجري ودودمجان سجال ،چجهبجا

خود ایاد وامام
سخنا شان،چهباشیوهتمرخویش،یجاداو ایجنگجوهر جابگشجتند دینجب
تجفججافا جد 

حسین ،براآد انالگوآحاججابو

ربرآ وخا دانامام
ّ
ایجنجاند تجینمشا ر د حماسجهتظجیمواداآ  سجال حسجاسوخنیجر
اجتماتی خود،متا وتفاف اهممراتجاتررد جدواسجوههمگجانشجد د؛
هرچنددشمنسعیرردبازا تخیمهها،بهاسجا تگجردتند جانودختجرانو
گردا دنا اند شهرهاآمختلجفبجهصجو ِتتجوهینامیه،شخصجی ا جان ا
تحقیر ماید  
اتتراضحضرتدینب بهیهیدبراآهتکحرم خا دان سجال وبجه
معرضتماشاگذاشجتناهجربیج وشهربهشجهرگردا جدنا جاند برابجر گجاه
امحرمان،شاهدآ وشنیبراینمقاوم برسراصولوا دشهاسج 2د جان
 9سیدتبدالحا بالزی،حجة التفاسیر وبالغ اإلکسیر،ی،1ص 999
 2تبداللهبحرا یاصفها ی،العوالم (امام حسین )،ص 509
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اهربی ،باا کهاسیربود جدولباسهایشجانبجهزجا ت دتجهبجودوبجاوضج 
ّ
د،برهتاریدشمناناتتراضررد د؛چنانره
امنلوبد معرضدیدمردمبود
یرنیدبراآتماشاآاهر
ّامرلثومد رودهبرسرمردمدریادرشیدره«:ایاشرم م 
بی پیامبر

جم شدهاید؟»1د دو اناقام چند ودهد رودههجم،دینجب
2

ربرآ اجاده دادرسیجهرنیهان،وا دانخا هشود هنگامو ودبجهشجام،
رلثوم شمر اللبیدواداوخواسج تجاا جان اادد وادهاآوا درننجدرجه
ام 
اجتماعرمترآباشدوسرهاآ ّ
منهرشهدا ادو تر گهدا دتامردمبهتماشاآ

ا هاپرداخته،رمتربهچهرهاهربی پیامبر  گاهرنند؛3امجاشجمربجرتکس
تمررردواسیران اادد وادهساتاتوا ددمش،ررد  4
تف مدا آوحااباهربی  ،براآهمگاناسجوهرجاملیاسج تجا
بهشایستگی سجب بجه گهبجا یادحجریمخجا وادهخجویشقیجامرننجد؛البتجه
همانگو هحفظجانو اموسبرا سجانواججباسج ،حفجظتفج  یجهالدم

ً
صجرداد برخجیاد وابجط
اس ؛ اما برخیمردانمحدودهابرادزیرتخجود ا 
میرنندرهشجوخیومجهاحدنبجا
میبینندوگمان  
انچنا ی  
خاصودسادهاآ 
امحرم ،بنیبهزیرت دا د!بههمیندلیرّ ،
حساسجیتی سجب بجه دتا هجاآ
جلوههاآد ا هخود اد معجرضدیجد
میدهند 
همسرخود دا دوبهاواجاده 
امحرمقرا دهدوبا امحرمبهمهاحوشوخیبپردادد!زادراداینکجههجیچمجرد
گاههجاآ فسجا ی جامحرمقجرا 
میتوا دبپذیرد اموسشد معجرض 
زیو آ ،
گیرد  
 9تبدالرداقمقرم،مقتل الحسین ،ص 500
 2همان،ص 595
 3سیدمحسناالمین،اعیان الشیعة،ی،9ص 531
 0باقرشریفالقرشی،حیاة االمام الحسین ،ی،9ص 970

