
عزت

 معنای عزت 

 از .اسـت  شـده  بيان ذلت مقابل در و توانايی معنی به عزت قرآن، قاموس در
 عزيزالوجـود  و عزيـز  رو آن از را كميـاب  شـیء  آيـد  می دست به لغت اهل كلمات
    .است سخت آن به رسيدن و گرفته قرار توانايی حالت در آن كه گويند

مَن کاانا یُرِیدُ الْعِبزَةا فالِلَبهِ الْعِبزَةُ    » ةآي تفسير در الميزان در طباطبايی عالمه

 آن معنـای  بـه « عـزت »: گويد می مفردات كتاب در راغب:  است آورده  ؛«جَمِيعاً

 همـين  از و شـود  واقـع  مغلوب و بخورد شکست انسان رداگذ نمی كه است حالتی

 اصـل  ،عـزت  معنـای  در .سـخت  زمين ؛«عزار ارض» :گويند می كه است قبيل

 معنـای  در عـزت . اسـت  آمـده  نيز حميت و غيرت معنی به عزت . است صالبت
 خـدای   ويـژة  ،ناپـذير  شکست و باشد غالب يا مقهور، نه و باشد قاهر چيزی اينکه

 و فقير ذاتش در ،كنی فرر را كسی هر متعال خداوند از غير چون ؛است عزوجل
 آنکـه  مگـر ؛ نيسـت  مالک ،باشد آن در نفسش كه چيزی و است ذليل نفسش در
 عـزت  كـه  هـركس  ؛ بنـابراين بدهـد  او بـه  عزت از سهمی و كند رحم او به خدا
  .هدبخوا تعالی خدای از بايد ،خواهد می

                                                      
 . /۱۱ ر ۱۱8 ص ،۱ ج ،قرآن قاموس  قرشي، اکبر علي سید . 

 .۳  :فاطر . 

 .0   ص ، 0  ج همداني، موسوي باقر محمد سید :، ترجمهالمیزان .۱
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 کریم قرآن عزت در

 عزت فقط در دست خداست. 1

 كـه  سـخنانى   ؛الْعَلِبيم  السَمِيعُ هُبَ جَمِيعًا لِلَهِ الْعِزَةا إِنَ قابْلُهُمْ یحَْزُن َ وَلاا»

 غمگـين  پيـامبر  اى را تـو  ،گويند مى ]خدايانشان به باليدن و افتخار در[ مشركين
   .«اوست آن از دانايى و شنوايى تنها و است خدا از اش همه عزت كه نسازد
هاپيام

 خداونـد  ولـى  ؛اسـت  اسـالمى  امت و دين تحقير دشمن، تبليغات هدف (الف

 ؛«قابْلُهُمْ یَحْزُنْ َ ال» :رساند نمى هدف اين به را كفار و داده دلدارى را پيامبر

 ضـعف  احسـاس  و گيرد قرار كفار مسموم تبليغات تیثير تحت نبايد مؤمن (ب

 ؛«قابْلُهُمْ یَحْزُنْ َ ال» :كند

 را پيـامبران  و مکتـب  پيـروزى  و اسـت  خـويش  اوليـاى  پشتيبان خداوند (ج

 ؛«لِلَهِ الْعِزَةا إِنَ قابْلُهُمْ یَحْزُنْ َ ال» :است كرده تضمين

 الْعِبزَةا  إِنَ» :شـکند  نمـى  آن و ايـن  هـاى  گفته با و خداست دست به عزت (د

 .«لِلَهِ

 تگی از کفار است  عزت در قطع وابس .2

 الْعِزَةا  عِنْدَهُمُ  یَبْتاغُبنا أا  الْمُؤْمِنِينا  دُونِ  مِنْ أاوْلِياءَ  الْكافِرِینا  یَتَخِذُونا  الَذِینا»

. اسـت  دردنـاک  عـذابى  برايشان كه ده بشارت را منافقان  ؛جَمِيعاً  لِلَهِ الْعِزَةا  فاإِنا

 را عزت آيا ،گيرند مى خود دوست و سرپرست ،مؤمنان جاىه ب را كافران كه آنان
 .«خداست آن از تمامى به عزت همانا جويند؟ مى آنان نزد

                                                      
 . 6۱: یونس . 

 . /۱ : نساء  . 
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هاپيام

 الَبذِینا » :اسـت  منافقانـه  خصـلتى  جستن، كفار به وابستگى در را عزت (الف

 ؛«...أاوْلِياءَ  الْكافِرِینا یَتَخِذُونا

 ؛«أاوْلِياءَ الْكافِرِینا تَخِذُونایَ» :است ممنوع كفار با رابطه ايجاد هرگونه( ب

 فکـر  در كفـر،  كشـورهاى  بـا  روابط گسترش جاى به خارجى، سياست در (ج

 دُونِ مِنْ أاوْلِياءَ الْكافِرِینا یَتَخِذُونا» :باشيم اسالمى كشورهاى با روابط برقرارى

 .«الْمُؤْمِنِينا

 دستان مردم نه درو عزت واقعی نزد خداست . 3

 پـس  ؛اسـت  عزت خواهان كس هر  ؛جَمِيعاً الْعِزَةُ  فالِلَهِ الْعِزَةا یُرِیدُ  کانا  مَنْ»

 پاک ]ةعقيد و[ سخن تنها ]دهد مى ،بخواهد كه هر به و[ اوست آن از همه عزت
 انجـام  بـراى  كه كسانى و برد مى باال را آن شايسته كار و رود مى باال او سوى به

 تبـاه  كـه  است آنان نيرنگ و است سختى ابعذ برايشان كشند، مى نقشه ها بدى
 .«شود مى

هاپيام

 ؛«جَمِيعاً الْعِزَةُ فالِلَهِ»: مردم پيش نه و خداست نزد واقعى، عزت (الف

...  جَمِيعباً  الْعِبزَةُ  فالِلَبهِ » :است صالح عمل و ايمان ةساي در واقعى عزت (ب

 ؛« الصَالِ،ُ الْعَمَ ُ وَ الاَيِبُ الْكالِمُ
 :گذارنـد  مـى  اثـر  يکـديگر  در و است تنگاتنگ ةرابط عمل با عقيده ميان (ج

 ؛«یَرْفاعُهُ الصَالِ،ُ الْعَمَ ُ»

                                                      
 . ۳ : فاطر . 
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 و رشد راه جويند، مى صالح عمل و ايمان به وسيله را عزت كه مؤمنان راه (د

 نيرنگ و فريب طريق از را عزت كه ديگران راه و «یرفع -یَصْعَدُ» :است تکامل

 ؛«یَبُبرُ» :است هالكت و محو ،خواهند مى

 .«یَبُبرُ» :رسد نمى عز ت به گناه و نيرنگ با كس هيچ (ه

 است مؤمنان و پیامبر ،خدا انحصار در عزت. 4

 آنکـه  حـال  و  ؛لاایَعْلامُبن الْمُناافِقِينا وَلاكِنَ وَلِلْمُؤْمِنِينا وَلِراسُبلِهِ الْعِزَةُ وَلِلَهِ»

 آگـاه  معنـى  ايـن  از منافقـان  ولـی  ؛اسـت  انايمـ  اهل و رسول و خدا ويژة عزت
.«نيستند

هاپيام

 الْبأاعَزُ  لايُخْبرِجَنَ » :هسـتند  اسالمى حکومت براندازى صدد در منافقان، (الف

 ؛«الْأاذالَ مِنْهَا

 لايُخْبرِجَنَ » :داننـد  مـى  ذليـل  را مؤمنـان  و پيامبر و عزيز را خود منافقان،( ب

 ؛«الْأاذالَ مِنْهَا الْأاعَزُ

 كـرده  تضـمين  مانـدن  مـؤمن  شرط به را مؤمنان عزت و پيروزى خداوند، (ج

 ؛«... وَ لِراسُبلِهِ وَ الْعِزَةُ لِلَهِ وَ» :است

 وَ لِراسُببلِهِ  وَ الْعِبزَةُ  لِلَبهِ  وَ» :است مؤمنان و پيامبر خدا، انحصار در عزت (د

 ؛«لِلْمُؤْمِنِينا

 و مردم عزيزترين را خود كه كسانى به و دهيد پاسر دشمن سرايى ياوه به (ه

 ؛«لِلْمُؤْمِنِينا وَ لِراسُبلِهِ وَ الْعِزَةُ لِلَهِ وَ»: بگوييد ،پندارند مى ترين ذليل را پيامبر

                                                      
 . 8: منافقون . 
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 كـه  دارنـد  را مطلب اين درک قدرت نه. عاجزند حقايق شناخت از منافقان (و

 نـه  و «یَفْقاهُببنا  ال»: دهـد  مى روزى را مؤمنان اقتصادى، تحريم برابر در خداوند

 .«یَعْلامُبنا ال» :است ايمان اهل آنِ از حقيقى عز ت اينکه

 عزت در روایات 

تر از  خداباوران سخت  ؛الْجَبَ ِ  مِنا  أاصْلابُ الْمُؤْمِنُ»: {الباقِرُ اإلمامُ قاالا. 4

 .«كوه هستند

 فِبي  االعِبزَ : الٍخِصب  ثابالثا  االمُؤمِنا ااعاي تُعالي اهلل اِنّ»: {الباقِرُ قاالا .2

  ؛الظابالِمين  صُبدُورِ  فبي  المَهابَهَ وَ اآلخِراهِ وَ الدُنيا في الفالا،َ وَ اآلخِراهِ وَ الدُنيا

 ؛آخرت و دنيا عزت (الف: است فرموده عنايت مؤمن به خصلت سه متعال خداوند
ــتگاری (ب ــروزی و رس ــا پي ــرت و دني ــرس (؛ جآخ ــمها و ت ــؤمن تب  دل در م

  .«ستمگران

 عَبنِ  االاذی کابفُ  عِبزُهُ  وَ بِالَي ِ صَالتُهُ المُؤمِنِ شارافُ»: {الصادق قال .4

 آزار از خودنگهـداری  گـرو  در او عـزت  و شب نماز گرو در مؤمن شرافت  ؛الناس

  .«است مردم

 بِبال  هَيبَهً و مالٍ بال غنيً و عَشيرهٍ، بِال عِزَاً اارادَ مَن»: {الصادق قال .1

 و ايل بدون خواهد می ركهه  ؛طاعَتِهِ عِزْ إلي اهللِ مَعصِيَهِ ذُلْ مِن  فالي نقا سُلاانٍ

 شـکوه  و هيبت قدرتی بدون و باشد نياز بی ثروت و مال بدون و باشد عزتمند تبار
  .«درآيد او طاعت عزت به خدا معصيت خودداری از بايد باشد، داشته

                                                      
 . 4 ، ص ، جالکافيکلیني،  . 

 .۱4 ، ص8 همان، ج . 
 .8 ، ص6ج الخصال،شیخ صدوق،  .۱
 ./6 ص، همان .4
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 لابمْ  وَ کُلَهبا  أامْبراهُ  الْمُبؤْمِنِ  لابى إِ فابَضَ اللَهَ إِنَ قاالا» :{قال الصادق. 0

همانا خداوند متعـال امـور مـؤمن را بـه او واگـذار        ؛ذالِيال یَكُبنا أانْ إِلايْهِ یُفابِضْ

 . «بودن را نداده است نموده؛ اما به او اجازه ذليل

هـركس آبـرويش را بدهـد، حقيـر       ؛ذالَ عِرْضاهُ بَذالا مَنْ»: {قال علي. 7

 .«شود می

ای ذلت برابر با عزت  لحظه  ؛الدّهر بعزّ تفى ال ذلّ ساعة»: {على قال. 6

 .«روزگار نيست

  آثار عزت فواید و

شـدن بـه ثـواب جهـاد فـی       نائـل . 4كـوبی؛   دشـمن . 2سربلندی وافتخار؛ . 4
.  7شـوكت و جايگـاه اجتمـاعی؛    . 0اقامه دين؛ . 1اهلل و شهادت در راه خدا؛  سبيل

تـن بـه امـور پسـت و     . 9گيری و مديريت؛  درت تصميمق. 6استقالل شخصيت؛ 
پنـاه  . 46هـا و مشـکالت؛    يـافتن بـرای عبـور از بحـران     قـدرت . 3  ندادن؛ پايين
  .صدق و راستی. 44بودن؛  مردم

 عزتی بیهای  نشانه م ویعال

شدن به هر چيـزی؛ اگـر چـه     متزلزل. 2؛ اضطراب در هنگام نزول مشکل. 4
        انگـاری در نهـی از منکـر؛    سـهل . 1در برابـر وقـايع؛   عاجزماندن . 4جزئی باشد؛ 

                                                      
 .  0 ص ،64 ج األنوار، بحارمجلسي،  . 
    .4۱ ، ص۱ ، جالحکم غررآمدي،  . 

      .۱۱ ، ص4 همان، ج .۱

 .«نردارد  جردایي  پسرت  کارهراي  از است، فرومایه که کسي ؛الدِنائاتِ عَنِ التَنْفَاكُ الدَنِیَۀُ النَفْسُ» .4
 (.0  ص دررالکلم، و غررالحکم فهرست)
 نراتواني  و عجرز  دروغ، و بزرگرواري  صداقت، عَجْز؛ والکِذْبُ عِزٌ الصِّدْقُ»: فرمود {سیدالشهدا .۱

 .«است
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دادن  تـن . 9  داشت به دست و مال مردم؛ چشم. 6گداصفتي  . 7فرار از جنگ؛ . 0
ــاری بــه خــواری؛   ــدن؛   . 3  اختي   دورويــی؛. 46  مغلــوب شــهوت خــود ش

  .كردن غيبت. 42  گويی؛ دروغ.44

 های دربارۀ عزت داستان

 در را مـردی  شبيه يا مرد ،بازگشت خانه به قتیو {خليل ابراهيم روزی. 4
 جـواب  بار سه او ای؟ شده خانه وارد كسی چه اجازه با و كيستی: پرسيد ،ديد خانه

 او كـه  دريافـت  {ابـراهيم  حضـرت  .ام شـده  وارد خانه به پروردگار اجازه با: داد
 ای بنـده  سـوی  بـه  مـرا  خداونـد : گفـت  جبرئيـل . كرد شکر را خدا .است جبرئيل

 تـا  كيسـت  او: فرمـود  ابـراهيم . بدهم مژده ،نموده خود خليل كه را او تا ستادهفر
 خـدا  خليل چه برای: گفت ابراهيم. هستی تو او: فرمود جبرئيل. گردم ارذگ خدمت
 هرگز و نکردی سؤال و تقاضا كسی از هرگز اينکه برای»: فرمود جبرئيل ام؟ شده

                                                      
 قطرع  و شرد  خواهرد  عرزت  سرلب  سربب  مردم، از خواستن حاجت»: فرماید مي {باقر محمد امام . 

 ،0۱ج بحراراالنوار، ) .«باشرد  مري  دیرنش  در مرؤمن  عرزت  مایره  اسرت،  مرردم  دسرت  در آنچه از امید
 .(   ص

ولري عرزت نفرس     ؛هایتان را بخواهیرد  حاجت ؛اُطلُبوا الحَوائِجَ بِعِزَۀِ األنْفُسْ»: فرمودند, مبر اکرمپیا . 
 . «خود را از دست ندهید

 .«دامني هرکسي به اندازه غیرت اوست پاک ؛وَعِفَتُ ُ عَلي قَدْیِ غیرَتِ ِ .۱

 اسرت  ذلتري  و حقرارت  از ناشري  دورویي ؛نَفْسِ ِ في جِدُهُخ ذ ّ مِنْ المَرْءِ نِفاقُ»: فرماید مي {علي. 4
 ،4۱8ص ،دررالکلرررم و غرررررالحکم تصرررنیف). «کنرررد مررري احسررراس خرررود در را آن منرررافق کرره 

 .(۳48۱ حدیث

 دروغ گرو  دروغ ؛عَلَیْا ِ  نَفْسِا ِ  مَهانَۀِ مِنْ إِالّ الْكَاذِبُ الخُكَذِبُ»: فرماید مي باره این در ,پیامبر اکرم .۱
 .(   ص ،00ج ،بحاراالنوار). «کند مي احساس وجودش در که حقارتي سبب به مگر ید؛گو نمي
 .«هاي ناتوان است هاي آدم غیبت حداکثر کوشش ؛اَلغْیبَۀُ جَهْدُ العَاجِز»: فرماید مي {امام علي .6
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  .«دادی او به مثبت پاسر اينکه مگر ؛نکرد سؤال تو از كسی

 عَلابى  أاعِبزَةٍ  الْمُؤْمِنينا عَلاى أاذِلَةٍ»مصداق بارز اين آيه  كه يکی از كسانی. 2

باشـد، سـردار    مـی  «ال ِبمٍ  لابْمَةا یَخافُبنا ال وَ اللَهِ سَبي ِ  في یُجاهِدُونا الْكافِرینا

ـ    اسرای جنگ تحميلی مرحوم حجت ا االسالم ابوترابی است كه در ايـام اسـارت ب
ايـن روحـانی بزرگـوار در اسـارت وقتـی      . عزت تمام كاروان اسرا را رهبری كـرد 

شـويد؟ چيـزی    كند آيا شکنجه می مسئول صليب سرخ جهانی از ايشان سؤال می
گويـد و در جـواب مـیمور     شويد؟ باز چيزی نمـی  پرسد شکنجه نمی می. گويد نمی

جنـگ  : گويد ی؟ میكند چرا جواب میمور صليب سرخ را نداد عراقی كه سؤال می
ما و شما بين دو مسلمان است و الزم نيست كفار از مسـائل بـين مـا مسـلمانان     

شناختند  او كسی بود كه میمورين صليب سرخ او را مسيح ايران می. خبردار شوند
   .آمدند و بعد از جنگ تحميلی برای ديدن او به ايران می

 دنبـال  زمـانی » :فرمـود  كه شده نقل خياط رجبعلی شير از جالبی داستان. 4
 دسـتگيرم  چيـزی  و رسـيدم  بست بن به تا كشيدم رياضت مدتی بودم، كيميا علم

 الْعِبزَةُ  فالِلَبهِ  الْعِبزَةا  یُرِیدُ کاانا مَن»: شد عنايت آيه اين معنا عالم در سپس ؛نشد

 عـرر  خداسـت؛  آن از يکسـره  سربلندی ،خواهد می سربلندی كس هر. «جَمِيعاً

 خواهند می عزت برای را كيميا علم: شد عنايت. خواستم می كيميا معل من: كردم
 .شد راحت خيالم است؛ آيه اين در عزت حقيقت و

 و مراجعـه  منـزل  درِ بـه [ رياضـت  اهـل ] نفـر  دو ،جريان اين از بعد روز چند
ـ  در اسـت  سـال  دو: گفتنـد  مالقات از پس ؛شدند بنده جويای  كيميـا  علـم  ةزمين

 را ما ايم، شده {رضا حضرت به متوسل يم،ا رسيده بست بن به و ايم كرده تالش
 و كـرد  تعريف آنان برای را فوق داستان و كرد تبسمی شير !اند داده اِحاله شما به

                                                      
 .۱ ص ،  ، جبحاراالنوارمجلسي،  . 

 .االسالم پناهیان در رادیو معارف سخنراني حجت . 
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  .«خداست خودِ تحصيلِ كيميا حقيقت شدم، خالص هميشه برای من» : افزود
 نآ فرزنـد . گذاردنـد  فشـارش  در طلبکـاران  و پاشيد هم از كسبش اوضاع. 1
 گرفـت  عبرت درس پدر تلر سرگذشت از بود، بافراستی و فهميده جوان كه تاجر
 اسـت  ممکن خيانت يک تنها شد متوجه و آموخت تجربه دردناک، ةواقع آن از و

 و بـدنامی  بـه  را عزتـی  با و آبرومند زندگی و دهد باد بر را آدمی شرف و حيثيت
 و نگـردد  گنـاه  و انـت خياطـراف   هرگـز  گرفـت  تصميم جوان .نمايد تبديل ذلت

 و محبوبيـت سـبب   ،پسـر  ةپسنديد رفتار. سازد خود ةپيش را تقوی و پاكی همواره
 . گرديد عزتش
 میموريـت  مـروان  عبدالملک طرف از كه بود ارشدی افسر آنان همسايگی در
 را پسـر  آن حركت از قبل. برود مور جنگ جبههه ب مسلمان سربازانهمراه  يافت
 اين :گفت و سپرد اوه ب ،بود طال دينار هزار ده كه را خود نقد ةسرماي تمام و طلبيد
ـ  اگر روم، می جنگ ةجبه به من باشد، امانت تو نزد طالها  ،برگشـتم  سـالمت ه ب
 كشـته  اگر پردازم، می را تو داری امانت العمل حق و كنم می دريافت را آنها شخصاً
 قـرار  زنـدگی  ةمضـيق  در مـن  فرزنـدان  و زن ديدی وقت هر !باش مراقب ،شدم

 كـه  بگـذار  آنهـا  اختيـار  در را بقيـه  و بـردار  خـود  بـرای  را آن دهـم  يک ،گرفتند
 آن پـدر . شد كشته جنگ در و رفت سفره ب نامبرده افسر. كنند زندگی آبرومندانه

 ،گرديـد  آگاه خود ةهمساي شدن كشته از وقتی ]خورده شکست تاجر همان[ جوان،
 اكنـون  من ؛ندارد خبر ،است امانت تو نزد كه یيطالها از كس هيچ :گفت پسر به
 هر .بدهی بمن را آن از مقداری كه خواهم می تو از ،هستم تنگدستی و مضيقه در

 از تـو  !پـدر  :گفـت  جـوان . گردانم می بر توه ب ،شد پيدا گشايشی زندگيم در وقت
 یاعضـا  اگـر  !قسـم  خداه ب. ای شده گرفتار سياه روزگار اينه ب نادرستی و خيانت

 تکـرار  را تـو  اشتباه و كرد نخواهم خيانت ،امانت در من ،كنند قطعه قطعه را مبدن
 . آورم نمی فراهم را خود بدبختی موجبات و كنم نمی

 جـوان  آن نـزد  شـدند،  احـوال  پريشان مقتول افسر بازماندگان ؛گذشت مدتی

                                                      
 .64 -6۱ ، صمحبت کیمیاي شهري، ري  ديمحم . 
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 فقر و بنويسد مروان عبدالملک برای آنان زبان از ای نامه خواستند وی از و آمدند
ـ  و شـود  واقع مؤثر شايدتا  برساند مسلمين ةخليف اطالع به را آنها تهيدستی و ه ب

 زيـرا  ؛نداشـت  ای نتيجـه  ولی ؛كرد آنان تسليم و نوشت را نامه. نمايد كمکی آنها
 حـذف  المـال  بيـت  ديوان از نامش ،شود كشته كس هر  بود داده پاسر عبدالملک

 آگـاه  مقتول افسر بازماندگان نااميدی و عبدالملک جواب از جوان وقتی. گردد می
 بگذارم آنان اختيار در را طالها كه است رسيده آن موقع اكنون :گفت خود با ،شد
 :گفت و طلبيد خود منزله ب را افسر فرزندان. سازم شانيرها تنگدستی و فقر از و

 درتـا   اسـت  كـرده  سفارش و گذارده امانت به طال پول مقداری من نزد شما پدر
. بـردارم  خـود  بـرای  را دهمـش  يـک  و بگـذارم  اختيارتان در را آن تنگدستی روز

 مـا  پدر قدر هر :گفتند و شدند خوشحال بخش مسرت خبر اين شنيدن از فرزندان
 دوهـزار  آنهـا  آورد، را هـا  پول جوان. داد خواهيم برابر دو ،كرده وصيت شما برای
 قضـيه  ايـن  از روزی چنـد . نـد برد خود با را دينار هزار هشت و دادند وی هب دينار

 افسـر  بازمانـدگان  ،بودنـد  نوشـته  قـبالً  كـه  ای نامه تعقيب در عبدالملک گذشت،
 جريـان . نمـود  پرسـش  آنـان  زندگی وضع از و كرد احضار خود دربار به را مقتول
 از و كـرد  احضـار  را جـوان  درنگ بی عبدالملک. رساندند خليفه اطالع به را جوان
 را كشـور  داری خزانـه  پست و نمود بسيار تجليل وی انتام و كاری درست مراتب

 امانت و درستی شرط تو مانند كه شناسم نمی را كس هيچ من :گفت و سپرد اوه ب
  .باشد آورده جایه ب را

 و شـدند  سـوار  شويد، سوار و برخيزيد: فرمود اصحابش به {حسين امام. 0
 خواسـتند  چـون . ديـد برگر: گفـت  اصـحابش  بـه  و شدند سوار آنها تا كردند صبر

 چـه  بگريـد،  عزايـت  بـه  مـادرت : گفـت  حر به {حسين .شد مانع حر برگردند،
 از بود، گرفتار تو مانند و گفت می چنين عرب از ديگری اگر: گفت حر خواهی؟ می

  .ببرم را تو مادر نام نيکی جز توانم نمی من ولی ؛بود هك هر گذشتم نمی جوابش
حريم  داشتن نگه و حر زندگی در نکته همين دباورن اين بر بزرگان از بسياری

                                                      
 .6  -۱  احساسات، ص و عقل نظر از فلسفي، جوان گفتار . 
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 آزادمردان ةهم زيارتگه او قبر تا داد توبه توفيق حر به ،زهرا فاطمه بی بی حرم
 . شود دنيا

 و دار با طيب حاج .شود می ديده نيز رضايی طيب حاج زندگی در نکته همين
 از حفاظـت  ليتئومسـ  و پيوسـت  امـام  مريـدان  و مقلـدان  صـف  بـه  خـود  ةدست
 طيـب  .گرفت عهده بر ،دادند می سر را اسالم و امام شعار كه عزاداری های دسته
 سـاواک،  ةشد ديکته ةجمل نشد حاضر ها شکنجه شديدترين زير دستگيری از پس
 بـه  كه ساواک يسئر پاسر در وی. آورد زبان بر امام ياران از گرفتن پول بر مبنی

 . بود دين از دفاع جای جااين: آورد زبان بر چنين چرا؟ ديگر تو: گفت او
 و خـدامحوری  فطـرت  بـه  طيـب  بازگشـت سبب  آنچه باورند اين بر بسياری

 بـوده  الزهـرا  فاطمـه  حـرم  به اميد چشم وحريم  داشتن نگه شد، پذيری واليت
 . است

 ديـد  را سيدی .گذشت می خيابانی از طيب روزی جوانی ايام در: كنند می نقل
 او حال طيب. بود نشسته خيابان كنار در خانه اندک وسايل با و خود ةخانواد با كه
 اسـتيجاری  منزل از شدن بيرون و مسکن نداشتن ،جواب در سيد آن و پرسد می را
 طيـب . كند می بيان اش خانواده و خود آوارگی دليل را خانه ةاجار نداشتن دليل به

 به فردا :گويد می او به و برد می ای خانه به و كند می ماشينی بار را اثاثيه و اسباب
 تحويل او به را آن سند و كند می سيد اسم به را خود ةخان كه هنگامی. بيا محضر

 . «دريابد مرا بگو زهرا مادرت به» آورد می زبان بر جمله يک دهد، می
 نشـان  را خـود  ةسـين  اعـدام  تيـرک  بـر  و شـود  می خمينی نهضت حر ،طيب

 . شود می زهرا مکتب ةجاودان و كند می پهلوی رژيم دژخيمان داغ های گلوله
 الثـانی  جمـادی  سـوم  بـا  مطابق 4441 دی 26 بامداد 1 ساعت ةعقرب تارير

 محمـد  سـيد  صـفوی،  نـواب  مجتبی سيد ،اطهر زهرای شهادت روز و 4460
 خـون  بـه  قرآن تالوت و تکبير فرياد با ذوالقدر مظفر و طهماسبی خليل واحدی،

 سيدعبدالحسين برای تيركی ،زهرا تحضر شهادت روز در اما ؛غلطند می خود
 بختيـار  سپهبد واحدی، عبدالحسين از بازجويی جريان در كه هنگامی. وجود ندارد
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 و آشوبد برمی زهرا حضرت فرزند اين كند، می جسارت زهرا حضرت نام به
 زهـرای  حـريم  و حـرم  مدافع گلوله، سه با بختيار و كند می حمله بختيار طرف به

 مـادرش  سـوی  بـه  ديگـرش  يـاران  از قبل او تا رساند می ادتشه به را اطهر

 او بعد چندی دانست، می خود قدرت رقيب را بختيار كه شاه. كند هجرت زهرا
 سـابق  دوسـتان  توسـط  بختيار و كند می ترور ساواک عوامل توسط و عراق در را

 . رسد می زهرا حضرت به هتاكی سزای به خود

 نـام به ويـژه   [بيت اهل حريم و حرم سك هر .مدعاست اين گواه تارير

 و اسـت  رسيده آخرت و دنيا عزت به است، داشته نگه را زهرا حضرت مقدس

 داده در تـن  مـرگ  بـه  ذليالنـه  ،است شکسته را زهرا حضرت حريم كس هر
 دهنـد  مـی  اجازه قوانينی تصويب و شعارها ها، سياست با كه آنانی راستی به. است

 مجلـه،  و قلـم  ةعرصـ  در فاطمه مکتب و فرزندان پدر، و فاطمه حريم كه
  .كند می ای معامله چه آنان با خداوند شود، شکسته فيلم و سخنرانی

 عاشورایی فرهنگ در حسینی عزت

 هماننـد  گـاه  هـيچ   ؛البذلي   اعاباء  بيبدی  اعايكم ال»: {علی بن حسين

 از يکـی  در {امـام . «داد نخـواهم  شما با بيعت دست ذليل، و پست های انسان

 ببين  کزنبي  قدر الدّعي ابن و الدّعي»: فرمود كربال در سخنانش شورانگيزترين

 ميـان  مـرا  معاويـه  يزيـدبن    .«الذلبه  منبا  هيهبات  الذله، و السلّه بين اثنتين،

. گيـرم  نمـی  را خواری و ذلت جانب هرگز من ولی ؛نمود مخير ذلت و شدن كشته
 بـاعزت  نفـوس  و عتـرت  پـاک  اندامـ  و رسول و خدا را اين: فرمود ادامه در بعد
 تـرجيح  بخـش  عـزت  شـهادت  بـر  را سـتمگران  از اطاعت هرگز من. پذيرند نمی

                                                      
 .۳ ،  ص۱8، ش 8مرداد /دیدار،  ماهنامۀ . 

 .زنجاني قهري احمد سید ترجمۀ الطفوف، قتلي علي اللهوف طاووس، ابن . 

 .الحدید ابي ابن برگرفته از شرح .۱
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 و ذلـت [ پـذيرفت  نخـواهم  خواهنـد،  می من از را آنچه !قسم خدا به. داد نخواهم
 .نمايم ديدار خويش خون به آغشته را خدا اينکه تا ]را خواری
 عاشـورايش  روز هـای  انیخـو  رجز در كه اوست بخش حيات و بلند سخن اين

 برتر خواری و ننگ از من نزد مرگ  ؛العار رکبب من اولي المبت»: فرمود می

 ،بـاعزت  مرگ  ؛ذلّ في حياه من خير عزّ في مبت» :فرمود میهمچنين . «است

 آموختنـد  ما به بلندشان دعاهای در و «است باالتر و برتر ذلت با همراه زندگی از

 فبي  و فعظّمنبي  الكبافرین  صبدور  في و اللهم» :نماييم عزت طلب چگونه كه

 نـزد  در مـرا  خداونـدا ؛ فبذللّني  بيتي اه  و نفسي في و فجلّلني المؤمنين اعين

 بدور و حقير ،خودم نزد در و بزرگوار ،مؤمنين نزد در و عزتمند و عظيم ،بيگانگان
 .«گردان تکبر از

 و مـرگ  زجـ  راهـی  ،عـزت  بـه  دسـتيابی  اگر كه آموختيم عاشورا فرهنگ در
. برسيم عزت و شرافت ساحل به تا پيمود را راه اين بايد باشد، نداشته شدن كشته

 نـدارم،  بـاكی  مـرگ  از مـن »: فرمود حر سپاه با برخورد از پس {امام بنابراين
 است ابدی حيات عزت با مرگ. است عزت به رسيدن برای راه ترين راحت مرگ

 باطلی، خيال چه ترسانيد؟ می مرگ از مرا آيا. است واقعی مرگ بار، ذلت زندگی و
. خـدا  راه در مـرگ  بـر  درود. كنم نمی تحمل را ذلت و ظلم مرگ، ترس از هرگز
 هـيچ . ببريـد  بـين  از مـرا  شـرافت  و عـزت  و شکوه توانيد نمی من كشتن با شما

   .«ندارم مردن از هراسی

 ذکر مصیبت

 فريـاد  بـود،  داده قرار خطاب مورد را سپاهيانش همه كه حالی در سعد عمربن

                                                      
 .الخطب و المراثي جمع في خبالمنت الطریحي، محمد ابن  . 

 .عاشورا سایت ،«عاشورا فرهنگ در حسیني عزت» مقالۀ ابراهیمیان، حسین سید . 
 . ۱8 ص ،  ج ، الشیعه اعیانمحسن امین،  .۱



4141توشة راهيان نور ويژه محرم الحرام  ره  ..........................................................................  267

 عرب كشنده پسر اين و است( {علی امام القاب از) البطين انزع فرزند اين»: زد
 محاصـره  را امـام  تيرانـداز  اسب چهار ناگهان .كنيد حمله او به طرف هر از. است
: زد نهيب آنها به امام. انداختند فاصله گاه خيمه و امام بين محاصره اين در. كردند

 بازگشــت روز از و نداريــد ديــن شــماها اگــر! ســفيان ابــی خانــدان پيــروان ای»
 .گرديـد  بـاز  خود نياكان ]روش[ به و باشيد آزاده خود دنيای در پس ؛هراسيد نمی
   .«پنداريد می گونه اين كه طور همان هستيد، عرب اگر

 هم با شما و من»: فرمود امام «گويی؟ می چه! فاطمه پسر ای»: زد صدا شمر
 از را خود نادانان و سركشان ،تجاوزكاران ام زنده تا. ندارند گناهی زنان جنگيم، می

. بودنـد  گرفتـه  هـدف  را امام همه و پذيرفت شمر .«داريد باز من حرم به تعرر
  .كرد تنگ امام بر را عرصه تشنگی و گراييد سختی به جنگ

                                                      
 . 4۱ص ،۱ج ،الملوک و االمم تاریخمحمدبن جریرطبري،   . 

 . ۱ص ،لهوف طاووس، ابن  . 


