فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

زیباییهای کربال
غیرت دینی ،شجاعت ،ایثار
سیدمحمدحسین راجی

*

مقدمه

تاریخ بشر همواره شاهد تقاب دو اریان حق و باط بوده و خواهد بود در یک سرو
همه خوبىها و زیبایىها و در سوی دیگر همه زشرىها و بدیها نمود پیردا مىکنرد
حامالن اریان اول انبیا و اوحیا هسرند که طالیهدار دیاداری عداحت معنویت و
سرمسریزیاند و حامالن اریان دو حاکمران سررمپیشره و سرلطهطلبرانى همچرون
فرعون و نمرود به عنوان پرچمرداران دیاسرریزی ظلرم و انایرت هسررند ایرا دو
اریان دو فرهنگ هسرند :فرهنگ احاى و فرهنگ ااهلى قیرا کرربال نیرز تقابر دو
فرهنگ احاى و ااهلى است که یک سوی آن همه زیبایىها مانند غیر ،شرجاعت
ایثار آزادگى و بصیر ،و در سوی دیگر همه زشرىها مانند سرم و دنیراطلبى نمرود
پیدا مىکند در ایا نوشرار برخى از زیبایىهای کربال تبییا مىشود
 .1غیرت دینی

علمای اخال در تعریف غیر ،گفرهاند« :غیر ،و حمیت؛ یعنى تالش در نگارداری
آنچه حفظش ضروری است ایا صفت در قاحب مطلوبش از شجاعت بزرگمنشرى
1
و قو ،نفس انسان سرچشمه مىگیرد و یکى از «ملکه»های شریفه نفسرانى اسرت»
اص غیر ،به دور از افراط و تفریطها و کجرویها از امله صرفاتى اسرت کره در
* نویسنده و پىوهشگر
 1مالمادی نراقى؛ اامع احسعادا،؛ م  1ص 301

احادیث به خداوند نیز نسبت داده شده است  1امیراحمؤمنیا درباره غیر ،فرمروده
َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ َْ ْ
اوس القلا ِ ؛ 2خداونرد بررای مرؤما
استِ « :إن الله یرار ِللمي ِم ِن فلیرر و من ال یراار ف ِإناه منك
غیر ،مىورزد پس او نیز باید غیر ،آورد هر کرس غیرر ،نرورزد دحرش وارونره
است»
اما حسیا علىرغم آنکه مىدانست انایتبارتریا ظلم علیره ایشران و خرانواده
مظلومشان انجا مىشود؛ اما غیورانه از عز ،اسال دفاع نمود؛ زیرا واود غیر ،ترا
آناا حیاتى است کره اسرال در تشرریع احکرا نیرز بره آن عنایرت داشرره اسرت
رسولخدا فرموده است« :آگاه باشید که خداوند محرمرا ،را حررا و حردود را
وضع کرد و هیچ کس غیورتر از خدا نیست کره از روی غیرر ،زشررىها را حررا
3
کرده است»
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
52

ستایش غیرت دینی در قرآن

قرآن دربارۀ بعتى از انگجویان با ایمان که فاقد وسای

ز برا شرکت در میردان

انگ بودند مىفرماید:

ََ َ َ َ ُْ َ َ
ُ
َ ُ َ
َ ُ ُ َ َ َّ
َ َّ َ
َو ال َعلى الذين ِإذا ما أت ْوك ِلَ ْح ِمل ُه ْ قلت ال أ ِج ُ ما أ ْح ِملك ْ َعل ْي ِه ت َول ْوا َو أ ْع ُيلن ُه ْ تفليض
ْ ُ
ً َ َّ
ِم َن ال َّ ْمع َح َزنا أال َي ِج ُ وا ما ُين ِفقون؛ 4و نیز ایراد نیست بر آنها کره وقررى نرزد ترو
ِ

آمدند که آنان را بر مرکبى برا اااد سوار کنى گفرى :مرکبى که شما را بر آن سروار

کنم ندار از نزد تو بازگشرند؛ در حاحى که چشمانشان از انردوه اشرکبار برود؛ زیررا
چیز نداشرند که در راه خدا انفا کنند و با آن به میدان بروند

«تفیض» در ایا آیه به معنا فرو ریارا فراوان است و آن چیز از غیرر ،دینرى
نیست که در آموزههای دینى مورد تواه و اهمیت فراوان قرار گرفره است؛ چنرانکره
اما على

بعد از شنیدن خبر اهانرت سرربازان معاویره بره زن همیره فرمرود« :اگرر

مسلمانى به خاطر ایا حادهه بسیار دردناک از شد ،تأسرف بمیررد ارا سررزنش
 1محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  5ص 535

 2محمد با حسا حر عاملى؛ وسای احشیعه؛ م  20ص 238
 3محمدباقر مجلسى؛ بحارا نوار؛ م  73ص 332
 4توبه92 :

ندارد؛ بلکه به نظر ما سزاوار است»

1

اگر غیر ،دینى نباشد دینى هم واود ندارد؛ از همیا روست که قررآن مسرلمانان را
به دفاع از مسلمانان مظلو تشویق مىکند:
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هذ ِه القري ِة الظ ِال ِ أهلها ؛ چرا در راه خدا و در راه مرردان
يقولون ربنا أخ ِرجنا ِمن ِ

و زنان و کودکانى که به دست سرمگران تتعیف شدهاند پیکرار نمرىکنیرد؟ همران
افراد سرمدیدها که مىگویند :پروردگارا ما را از ایا شار مکه که اهلش سررمگرند
بیرون ببر

واقعۀ عاشورا نمادی از غیر ،دینى است علت ارزشمندی واقعرۀ کرربال از همریا
هر چه داشت برای خدا داد و حتر ،زینرب

روست که اما حسیا

پرس از

َ َ َْ ُ
اَ ِإال َج ِماایَ؛ 3چیررزی اررز زیبررایى ندیررد » رفرررار یرراران
ایرا واقعرره فرمررود« :مااا رأی

ل
اباعبدال

در روز عاشورا نیز نمایشى از الوههای زیبای غیر ،دینى بود کره آنران

به واسطۀ غیر ،اما خود را تناا نگذاشرند
غیرت دینی ،فریضه الهی

غیر ،دینى فریتهای است که در هیچ وضعیرى ترک شدنى نیست حرى اگر انسران
نرواند در عم با مرجاوزان به حریم دینى مبارزه کنرد بایرد در قلرب از آنران نفرر،
داشره باشد آنانى که حرى ایا مرحلره از غیرر ،را انجرا ندهنرد «مرردۀ زنردهنما»
هسرند اما صاد

مىفرماید:

خداوند مرعال دو فرشره را مأمور کرد تا شاری را با اهلش ویران کنند زمانى که بره
شار رسیدند فردی را یافرند که در حال دعا و تترع در برابر خداوند برود یکرى از
آن دو فرشره به دیگرری گفرت« :ایرا فررد عابرد را نمىبینرى؟» آن دیگرری گفرت:
 1محمد با حسیا شریف احرضى؛ ناجاحبالغة؛ تصحیح صبحى صاحح؛ ص70
 2نسا75 :
 3على با موسى اباطاووس؛ احلاوف على قرلى احطفوف؛ ص201
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واقعۀ عاشورا نمادی از غیرت دینی
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«مىبینمش؛ وحى آنچه را که خدا به ما دسرور داده است انجا مرىدهم» آن فرشرره
گفت« :وحى ما تا زمانى که از خداوند مرعال کسب تکلیف نکرنم دسرت بره کراری
نمىزنم» پس به خداوند مرعال عرض کرد« :در آن شار فردی را دیرد کره در حرال
َ
عباد ،و تترع بود» خداوند فرمود« :به آن چیزی که دسرور داد عمر کنیرد ف ِاإ َن
َ َ ً َ ُّ
َ َ ٌ َ َ
ذ ِلُ َر ُجل ل ْم َی ََری ْر َو ْج ُه ُه غضبا ِلا قط؛ 1چون آن فرد به هیچ عنوان بره خراطر مرا برر
هیچ گناه و خطایى غتبناک و خشمگیا نشرده اسرت و هریچ اقردامى در تغییرر آن
گناهان انجا نداده است

یکى از دوسران شاید مادی باکری درباره غیر ،دینى او مىگفت:
در پادگان سرباز بود روزی مادی باکری به ما گفت« :امشب بیا برا ترو کرار دار
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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باید کمى بنزیا تایه کنیم و با آن کوکر موحوتوف درست کنریم» نفامیرد آنهرا را
برای چه مىخواهد مدتى گذشت خبر رسید کره تمرا مشرو فروشرىهای شرار
یکى پس از دیگری آتش مىگیرد آناا برود کره فامیرد ماردی براکری چره کرار
مىخواست بکند

2

اما خمینى نیز نمونه و مصدا عینى غیر ،دینى بود؛ چنانکره در اریران سرلمان
رشدی از همه مسلمانان غیور دعو ،کرد تا علیه ایا توطئه اسرکباری قیرا کننرد و
فرمان قر سلمان رشدی را صادر کرد پس از صردور فرمران قرر سرلمان رشرد
مسئو ن سیاست خاراى کشور خدمت اما

رسیدند و عرض کردنرد« :آقرا ایرا
فرمود« :بره

فروا شما با قوانیا دیپلماسى و موازیا بیااحمللى سازگار نیست» اما
َد َرک آبرو رسول لال رفت هر چه مىخواهد به هرم بارورد ا کراش خرود
3
اوان بود مىرفرم او را مىکشرم »
 .2شجاعت

یکى دیگر از زیبایىهای کربال شجاعت است همه یاران اما حسیا

از برزرگ و

کوچک پیر و اوان زن و مرد در ناایت شجاعت بودند تا آنارا کره تررس حررى
 1محمدباقر مجلسى؛ بحار األنوار؛ م  97ص 86
 2طه فروتا؛ یادگاران (کرا مادی باکری)؛ م  3ص 3
 3محسا قرائرى؛ خاطرا ،حجتا سال قرائرى؛ م  2ص 101

برای ححظهای در واود آن بزرگواران راه نیافت
شجاع کسى است که بیش از هر چیز همیشه بره خویشررا خرویش و خواسررههای
گوناگون خرود تسرلط دارد امرا علرى

ََ
اج ُ
مىفرمایردَ « :أ ْد َ
ااس َم ْان غلا َ َه َاو ُاُ؛
الن
ع
ِ

1

شجاعتریا مرد کسى است که بر نفسش غلبه کند» کسىکه مرتکب گنراه مىشرود
شجاعت ندارد شادا که نماد شجاعت در برخورد با دشما بودند ابردا در مبارزه برا
شیطان پیروز شدند؛ چنانکه شاید على چیتسازیان گفره است« :کسرى مىتوانرد از
سیمخاردارهای دشما عبور کند که در سیمخاردارهای نفس خود گیر نکرده باشد»

2

در تاریخ نق است روزی ملکشاه سرلجوقى برر فقیارى وارد شرد حکریم سررگر
مطاحعه بود و در برابر پادشاه تواضع نکرد سلطان خشمگیا شد و بره حکریم گفرت:
خواری کشرم و فرالن یراغى را بره زنجیرر کشرید » حکریم خندیرد و گفرت« :مرا
نیرومندتر از تو هسرم؛ زیرا ما کسى را کشرها که تو اسیر چنگال بىرحم او هسرى»
شاه با حیر ،پرسید« :او کیست؟» حکیم به نرمى پاسرخ داد« :آن نفرس اسرت مرا
نَف ِْس خود را کشرها و تو هنوز اسیر نفس امارۀ خود هسرى و اگر اسیر نبودی از ما
نمىخواسرى پیش پای تو به خاک افرم و عباد ،خدا بشکنم و سرایش کسى را کرنم
که چون ما انسان است» ملکشاه از شنیدن ایا ساا شرمنده شد و از خطای خود
عذرخواهى کرد

3

شجاعت علما در حقگویی و دفاع از حق

شجاعت در مقاب دشما یکى از ویىگىهرای مارم مرؤمنیا اسرت علمرا و شرادا
انسانهای شجاعى بودند مرحو حام آقا مصطفى از قول اما خمینى چنیا نق
مىکرد« :وقرى مرا مىبردند بیا قم و تاران ماشیا از اراده بیررون رفرت مرا فکرر
کرد که مىخواهند قتیه را خاتمه بدهند؛ وحى وقرى مرااعه کررد بره قلربم دیرد
 1محمد با على صدو ؛ کرا ُ ما یحتره احفقیه؛ م  4ص 395
 2سید محمد حسیا رااى؛ زیبایىها و زشرىهای کربال؛ ص 94
 3همان؛ ص 97
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«آیا نمىدانى ما کیسرم؟ ما آن سلطان مقردری هسررم کره فرالن گرردنکرش را بره

55

هیچ تغییری نکررده اسرت» وقررى پرس از آزادی در سرال  1343در مسرجد اعظرم
سانرانى مىکرد فرمود « :ل
وال ما به عمر نررسریدها آن شربى هرم کره آنهرا مررا
مىبردند آنها مىترسیدند ما آنها را دحداری مىداد »

1

شجاعت شادا رنگ و بوی دیگری داشت؛ شجاعرى که از انس کربالییران برود در
زمسران  1361معبر کمی در منطقۀ فکه شاهد شااد 300 ،نفر از بارریا انسانهای
ِ
گردان حشکر  27محمد رسول لال بود؛ دو گردانى که کانالهای فکره را
تاریخ از دو
برای همیشه به نا معبر کمی ااودانه کردند آنان با شجاعرى وصف نشدنى و تکیره
بر خدا خود را ااودانۀ تاریخ کردند در خاطرهای از ایا دو گردان نق است:
بىسیم ِ
چى گردان حنظله در آخریا ححظا ،حام ابراهیم همت را خواست حرااى
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گوشى را به دست گرفت صدای ضعیف و پر از خرش خرش را از آن سروی خرط
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شنید که مىگفت« :احمد رفت حسیا هم رفت باطری بىسیم دارد تما مىشرود
عراقىها ا ن مىآیند تا ما را خالص کنند ما هم خداحافظى مىکنم» حرام همرت
همانطور که به پانای صور ،اشک مىریات گفت« :بىسیم را قطع نکرا؛ حررف
بزن هر چى دوست داری بگو اما تماس خود ،را قطع نکا » صدای بىسریمچى
را شنید که مىگفت« :سرال مرا را بره امرا برسرانید از قرول مرا بره امرا بگوییرد
همانطورکه فرموده بودید حسیاوار مقاومت کردیم ماندیم و تا آخر انگیدیم»

2

 .3ایثار

یکى دیگر از زیبایىهای کربال ایثار اسرت ایثرار از مقا هرای وا ی انسرانیت و بره
معنای باشش به کسى در چیزی که خود فررد بره آن نیراز دارد اسرت  3ایثرار امرا
حسیا

و یارانش در روز عاشورا بىنظیرتریا ایثار تاریخ بود شراید سراتتریا

ایثار ایثار مال و اان باشد که به نمونههایى از آنها اشاره مىشود:
 1غالمعلى راایى؛ برداشتهایى از سیرۀ اما خمینى ؛ م  2ص 241
 2پایگاه خبری تحیلى شاید خبر؛ «سال ما را به اما برسانید»؛ 1394/04/05
http://www.shahidnews.com/view/17419

 3مال محمد مادی نراقى؛ اامع احسعادا،؛ تعلیق و تصحیح سید محمد کالنرر؛ م  2ص 122

الف .ایثار مال

نمونههای فراوانى از ایثار را مىتوان در سیره ائمه دید چنانکه نقر اسرت امرا
َ ْ َ ُ ْ
َّ
زیااحعابدیا به انگور عالقه داشت و در عیا حال بر اساس آیۀ «لن تنالوا ال ِب َّر َحَلى
ْ ُ
ُتن ِفقوا ِم َّما ُت ِح ُّبون»  1همیا میوۀ مورد عالقۀ خود را «انفرا » مىکررد امرا صراد
فرموده است:
على با اححسیا

از انگور خوشش مىآمد روزی مقداری انگور مرغرو و زیبرا

به مدینه آوردند کنیز حتر ،مقداری از آن را خرید و به هنگرا افطرار نرزد ایشران
آورد حتر ،از آن خشنود شد قب از ایاکره دسررش را بره سرمت آن دراز کنرد
نیازمندی به در خانه آمد حتر ،به آن کنیز فرمود« :ایا انگور را برای او ببر» کنیرز
«نه به خدا قسم همهاش را برای او بفرسرت» فرردا براز آن کنیرز مقرداری از همران
انگور را خرید و برای اما

آورد و باز نیازمند دیگری آمد و حترر ،دسررور داد

و کنیز هم انگور را برای او فرسراد باز کنیز انگرور را خریرد و در شرب سرو آن را
َ
َ َ
برای حتر ،آورد وحى دیگر نیازمندی نیامد حتر ،فرمودَ « :ما فات َناا ِم ْن ُاه دای ٌء َو
ْ
2
ل
واححمدال»
ال َح ْم ُد ِلله؛ چیزی از آن از ما فو ،نشد
نمونههایی از ایثار مال
سهمیه
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یکى از دوسران شاید رضا شکریپور نق مىکند:
چند سامیۀ حج داده بودند به سپاه یکى از آنهرا مرال او برود بره او گفررم« :رضرا
خوش به حاحت ما توی خوا هم نمىبینم برو مکه» چند روز بعد رضرا آمرد و
گفت« :تو بقیع یاد مىکنى؟» گفرم« :خاک عاحم بقیع؟ مرا؟» گفرت« :آره دیگره »
گفرم« :چطوری؟» گفت« :خیلى ساده» رفره بود به ارای اسرم خرودش اسرم مررا
نوشره بود از آن روز به بعد بچهها به او مىگفرند« :حام رضا»
 1آلعمران92 :
 2محمدباقر مجلسى؛ بحاراألنوار؛ م  46ص 90
 3حسا سجادیپور؛ ققنوس و آتش؛ ص 28
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گفت« :ای مو ی ما مقداری از ایا انگور او را کفایت مىکنرد» حترر ،فرمرود:

3

روحانی ایثارگر

یکى از روحانیون فداکار 1در سالهای قب از پیروزی انقال اسالمى برای تبلیرغ بره
یکى از روسراهای کشور رفت آناا آ
روسرا برای تایرۀ آ

آشامیدنى ساحم و مناسب نداشت و ساکنان

بسریار در زحمرت بودنرد و بودارهای هرم بررای ترأمیا آ

حوحهکشى نداشرند او پس از مرااعت به قم منزل مسکونىاش را فروخت و با پوحش
هزینۀ حوحهکشى آن روسرا را تأمیا کرد و خود در خانهای ااارهای سراکا شرد او ترا
وقرى که از دنیا رفت مسرأار بود پرس از وی فرزنردان او نیرز ترا مردتى مسررأار
بودند

2

اهدای پول ماشین

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

پدر شاید رضا باقری دربارۀ روحیۀ ایثار فرزندش مىگوید:
زمانى که آموزش رانندگى قبول شد اوای پیروزی انقال اسالمى بود روزی گفرت
یک ماشیا پیکان سواری هست که اگر توانایى خرید آن را داشررم مىخریرد و برا
آن ماشیا هم کار مىکرد هم پدر و مرادر در مواقرع نیراز از آن اسررفاده مىکردنرد
مادر و خواهرش برای ایاکه برواند ماشیا را بارد مقداری طال داشررند؛ فروخرنرد
ما هم مبلغى تایه کرد و به او داد که خودروی مد نظرش را خریرداری کنرد امرا
مدتى گذشت و خبری از ماشیا نبرود از او پرسرید « :چررا ماشریا را ناریردی؟»
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گفت« :پدر اان انگار قسمت نبود که ماشیا را بار همیا که برای خریرد ماشریا
اقدا کرد با خانوادهای موااه شد که صراحباانه اسربا و اهاهیرۀ آنهرا را بیررون
ریاره بود آن پول را به آن خانواده داد »

3

ب .ایثار جان

مامتریا و با تریا نوع ایثار ایثار اان اسرت تراریخ نمونرههای فراوانرى از چنریا
 1ظاهرا ایشان برادر آیت لال مشکینى

رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری بودهاند

 2اکبر دهقان؛ هزار و یک نکره اخالقى از دانشمندان؛ ص300
 3پایگاه نوبد شاهد؛ «از ایثار مال تا ایثار اان»؛ 1396/08/20
http://alborz.navideshahed.com/fa/print/414159

ایثارگرانى را به خود دیده است از یاران پیامبر اکر

ل
اباعبردال ؛
تا یاران باوفای

از شادای دفاع مقدس تا شادای مدافع حر صحنه عاشورا نمونه بارز و عینى ایثار
اان است که در تاریخ بىمثال است
خوابیدن روی سیم خاردار

شاید مادی زیااحدیا فرماندۀ حشکر  17على با ابىطاحب
مىگوید:

دربارۀ ایثار رزمنردگان

برای عملیا ،رفره بودیم که با مانع سیم خاردار برخورد کردیم و نروانسرریم معبرر را
باز کنیم با تما ایا اوضاع و احروال عملیرا ،بایرد انجرا مىشرد مسرئول دسرره
برادران را امع و نظرخواهى کرد و به ایا نریجه رسید که یک یا دو نفرر بایرد روی
خوابیدن بر روی سیم خاردار داوطلب شدند و مسئوحشان دو نفر را انراا کررد آن
دو نفر به اای ایاکه بر پشت بر سیم خاردار باوابنرد ترا درد کمررری بکشرند بره
صور ،بر روی سیمها خوابیدند وقرى از آنها سؤال کردنرد کره چررا بره صرور،
روی سیم خاردار خوابیدند؟ گفرند« :برای ایاکه بچهها نگاهشان به صرورتمان نیفررد
تا خجاحت بکشند» وقرى که همۀ رزمندگان رد شدند تکههای گوشت آن برادران را
از ی سیم خاردار در مىآوردند

1

زیباییهای کربال؛ غیرت دینی ،شجاعت ،ایثار

سیم خاردار باوابند و دیگرران از رویشران رد شروند همرۀ بررادران رزمنرده بررای
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