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 اشاره

ها، تعلقات و تمنیهات اسهت  ای از نیازها، شناخت بودن، دارای مجموعه انسان به دلیل اجتماعی 
آیهد. نیازههای  ها بهه دسهت می که بخش زیادی از آن در محیط اجتماع و در تعامل با دیگر انسان

شههود،  مههادی و روانههی آدمههی در اجتمههاع برطههرف، و اسههتعدادهایش در اجتمههاع شههکوفا مههی
آیهد و قابلیهت  ههایش در اجتمهاع بهه دسهت می گیهرد و دانش هایش در اجتماع شکل می گرایش

شهدن  ها بهرای بهرآورده  کنند. از این رو انسان نیازمند روابط پایدار با دیگر انسان کاربست پیدا می
رتهو شهود کهه در پ نیازها و تحق  استعداهایش است. تأمین این نیازها، زمانی مطلوب شهمرده می

نفس انسانی دچار آسهیب نشهود؛  های اخالقی صورت پذیرد و شخصیت و عزت اصول و ارزش
ِة اَْلَنْفُِس َفإنَّ اْلُُموَر تَْجِري ِبالَمَقياِديرِ »فرموده اسهت   خدا چنانکه رسول  1؛اُْطلُبُوا الَْحَوائَِج ِبِعزَّ

نفس، از نیازههای  عهزت«. اسهتد؛ چرا که اندازه امور معین ینفس بخواه خود را با عزت ینیازها
گیرد. آبراهام َمزلو، در سلسله مراتهب  اساسی انسانی است که شخصیت فرد در پرتو آن شکل می

بندی  و در زمره نیازههای غیرمهادی انسهان دسهته« نیاز به احترام»نیازهای انسانی خود، آن را ذیل 
   2کرده است.

                                                           

 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.دانش آموخته حوزه علمیه قم و * 
 .518، ص 6؛   كنز العمال هندی؛ . عال الدین علی بن حسام متقی 1
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 شناسی عزت مفهوم
 1ت به معنای سربلندی، سرافرازی، ارجمندی و عظمت اسهت.مفهوم عزت در برابر ذلت، در لغ

و در  2به معنای زمین محکم و نفوذناپهذیر گرفتهه شهده اسهت« ارض عزاز»این واژه در اصل، از 
 3شدن باز دارد. بخشد تا او را از مغلوب  اصطال ، حالتی است که به انسان استواری می
است و رفتار و گفتهار آنهان، بهتهرین الگهو بهرای زیست عزتمندانه، سفارش دین و پیشوایان دینی 

خطهاب بهه فرزنهدش فرمهوده  دادن روابط انسانی بر مدار آن است. امیرمؤمنهان علهی  سامان
نیهز در  امام سهجاد«. ات را از هر پستی گرامی بدار نفس 4؛أكِرم نَفَسَک َعن كُلِّ َدِنیَّة  »است  

لِْنى إلَى النَياِس  الَْحْمدُ »دعای ابوحمزه ثمالی فرموده است   ُِ ى َوكَلَِنى إلَیِْه َفَاكَْرَمِنى َو لَْم يَ  الََّ
ِ ّلِلَه

ه کهرد کام داشت و محتا  مردم ن رد و گرامیکسپاس خدایی که مرا به خودش واگذار  5؛َفیُِهینُوِنى
 .«خوارم سازند

د کهرده ای که وجودش را سهر آمد تا برف تنگدستی روزی مفّضل نزد موالی خود امام صادق
بود با آفتاب دعای او آب شهود. نهاتوان بهر زمهین نشسهت و از زنهدگی خهود شهکوه کهرد. امهام 

ای چهارصهد درهمهی بیهاورد و بهه مفّضهل بدههد. سهپس  به کنیز خود فرمود تا کیسه صادق
ات سر و سامان بده! او که شاگردی برجسته از شاگردان امام و انسهانی  فرمود  با این پول به زندگی

سا بود گفت  فدایت شوم! منظور من از این اظهار نیاز، این بود که در ح  مهن دعهایی بکنیهد. پار
کنم. مفّضهل  خواستم. امام با مهربانی فرمود  بسیار خوب، پول را بگیر دعا ههم مهی من پول نمی

اطاعت کرد، سپس امام برای توجه بیشتر او به خدا فرمود  ای مفّضل! از بازگو کهردن شهر  حهال 
 6ود نزد مردم بپرهیز تا هرگز ذلیل و خوار نشوی و در نظر آنان حقیر نگردی.خ

 محور حسينی الگوی عزت
ای اسهت  و در اصطال ، طر  و نمونه 7الگو در لغت به معنای مدل، انگاره، نمونه، قالب و طر 
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ینجها، الگوههای منظور از الگو در ا 1شود. ای از آن برداشته می که از آن پیروی و الهام، و یا نسخه
مثابهه مرجهع قهرار گیرنهد و   ای که فرد یا گروهی در رفتار و گفتار به گونه رفتاری و تربیتی است؛ به

 اعضای جامعه آن را در روابط اجتماعی و انسانی خویش سرمش  قرار دهند.
 ابهد ویه اعهتالی روحهی کت شود یای ترب گونه ه انسان، بهکن است یت ایی از اهداف مهم تربیک

خداونهد، انسهان را  2ت قائهل شهود.یگی رها سازد و برای خود حرمت و شخصهیخود را از فروما
وا »زیستن دست به انتخاب زند   برای انتخاب نوع زیست در دنیا مخیر گذاشت تا برای چگونه  ِإَنِّ

ًَرا ُُ ا َک ا َشاِکًرا َوِإَمِّ ِبيَل ِإَمِّ ُُ الَسِّ ْيَنا ََ خواهد شهکر گویهد و خواههد ما راه را به او نشان دادیم،  3؛َه
تواند به زندگی نگاه بسهیط داشهته باشهد و تنهها بهه منهافع شخصهی خهود  انسان می«. کفر ورزد

تواند خهود  بیندیشد و شکلی از زندگی را برگزیند که آسایش خود و اطرافیانش را تأمین نماید و می
توان راه درست  ا بیندیشد. میه را در کنار دیگر عناصر حیات ببیند و در انتخاب نوع زیست، به آن

توان بهدون شهناخت، بهه ههر طریقهی گهام نههاد.  را شناخت و بر اساس آن، طی طری  کرد و می
ها بهه نهوع انتخهاب  رو شد. تمامی این راه توان یزیدی با زندگی روبه توان حسینی زیست و می می

یدن بهه خداسهت. در دو ، مظهر و َمجالی کلمه ح  و راه او، راه رسبستگی دارد. امام حسین
راهی بندگی دنیا و بندگی خداوند، دومهی را برگزیهد و بهه ایهن دلیهل عزیهز گردیهد و راههش نیهز 

، عزیز بماند و ههر کهس بهه سهیره و روش او عزتمندانه است. خداوند خواست تا امام حسین
 شود.  اقتدا کند، عزیز می

حستتر   ادنتتانشتت ر تت نی
 

یر تت نیرانتتونُتتودادی نتت ن 
 

ملمن نراش د ان رجنرومت 


4دتتازرا ا متتاناوحستتر وتتورد 


با قیام و شهادتش، به بشهریت درس زیسهت عزتمندانهه داد و بها رفتهار خهویش،  حسین  امام
گیری روابط انسهانی در پرتهو عهزت و کرامهت انسهانی بهه بشهریت  الگویی ماندگار را برای شکل

شمانش طعمه شمشیرهای کین شدند، جسهم مبهارکش بها عرضه داشت. فرزندانش در مقابل چ
قطعه شد و خاندانش در معرض اسارت دیوسیرتان قرار گرفت، اما تن به ذلت   تیو ددمنشان قطعه

                                                           

 . 44زاده؛ ص  ؛ ترجمه هما زنجانیكنش اجتماعی . گی روشه؛1
 . 21؛ ص كرامي در قرآنآملی؛  جوادی  الّله. عبد2

 . 3. انسان  3

 .141تر پنجم، بخش ؛ دفمثنوی معنوی. سایت گنجور؛ 4



78       غانـ تخصصی ویژه مبلـفصلنامه علمی توشه ره 

هها و دارای آثهار  مدار در همه دوران بخش روابط انسانی عزت و خواری نداد. چنین الگویی، الهام
ههای با توجه بهه آمهوزهابعاد فردی و اجتماعی است. ها در  و نتایج ارزشمندی برای زیست انسان

نهوری تربیهت الّلهه  اللهه شهی  فضهل هایی ماننهد آیت است که انسان مندی امام حسین عزت
الّلهه  روز قبهل از دسهتگیری شهی  فضهل نقل شده استد. نکن مندانه زندگی می که عزت شود می

ان شی  حضور داشتند. سعد الدوله نزد شهی  ای از اطرافینوری، سعد الدوله به منزل او آمد. عده
بهه حاضهران فرمهود  الّلهه  وگو کرد. پس از چند لحظه، شی  فضل نشست و آهسته با ایشان گفت

های مشخصی در کار است کهه مهرا دسهتگیر کهرده، بهه دار گویند که دستآقای سعد الدوله می
ارت روسیه یها انگلسهتان پناهنهده داند که من هم به یکی از دو سفبیاویزند و ایشان مصلحت می

کس غیهر از خداونهد  اطالع نیستم و به هی  شدن خود بی شوم. بعد با تبسم فرمودند  من از کشته
 شوم!  پناهنده نمی

مند به ایشان واجب سعد الدوله خطاب به شمس العلما  گفت  حفظ جان آقا بر تمام افراد عالقه
-شوند، با ی  سهفارت بهیها پناهنده نمیخانهن سفارتدانستم که آقا به ای است و من چون نمی

ام تا در صورتی که آقا اجازه دهند، پرچم وگو کرده طرف، یعنی سفارت هلند تماس گرفتم و گفت
 هلند را روی بام خانه نصب کنیم تا ایشان در امان باشند. 

روی سفارت بیگانه نصهب شی  با تبسمی استهزاگونه فرمودند  آقای سعد الدوله! پرچم ما را باید 
کنند. چطور ممکن است صاحب شریعت به من که از مبّلغان احکام آن هستم، اجهازه دههد بهه 

وُه ِلْلكواِفريَن »فرماید  اید که میخار  از شریعت پناهنده شوم! مگر قرآن نخوانده َوَلْن يْجَعوَل اللَّ
من «  کافران بر ضّد مؤمنان قرار نداده است. ای به سود خدا هرگز راه سلطه 1؛َعَلى اْلُمْؤِمنيَن َسبيلً 

راضی هستم که صد مرتبه بمیرم و زنده شوم و مسلمین و ایرانیان مرا ُمثله کنند و بسوزانند، ولی بهه 
   2اجنبی پناهنده نشوم و بر خالف شرع اسالمی، عملی انجام ندهم.

 عبودیت و بندگی
کس به این مقام برسهد، نهزد خداونهد ارجمنهد باالترین افتخار انسان، بندگی خداوند است و هر 

های حسینی، بر تکریم و کرنش در برابر معبهود  الگوی روابط انسانی بر محور آموزه 3خواهد بود.
                                                           

 .141. نسا   1
 .551ه  550، ص تای درس علماپور، . محمدتقی صرفی 2
َفْتُه َطاَعُتوَك، َو اْلَعزِ » .158، ص 35؛ دعای  الصحيفة ال جادیة؛ . علی بن الحسین، امام چهارم3 یَف َمْن َشرَّ ِر یوَز َفِإنَّ الشَّ

ْتُه ِعَباَدُتك َعزَّ
َ
 « َمْن أ
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شهود و غیهر آن، ذلهت و حقهارت   استوار است. در این الگو هر عزتی بر مدار حه  جسهتجو می
ى َأْعَزْزَت » در دعای روز عرفه فرموده است  است؛ چنانکه امام حسین َِ تهویی کهه  1؛َأنَْت الَّ

شهود، موجهب سهعادت  همتها بهه آدمهی اعطها می عزتی که از ناحیه خدای بی«. عزت بخشیدی
ونَ »است   ِه يَْعتَزُّ ْفَعِة َفَأْوِلیاُؤُه ِبِعزِّ ُموِّ َوالرِّ کهه ذات خهود را بهه علهو  ای آن 2؛يَا َمْن َدصَّ نَْفَسُه ِبالسُّ

او به دلیل چنهین «. ردانیدی و دوستانت را به عزت خود، عزیز ساختیمقام و رفعت مخصوص گ
مقامی، شایسته عبادت و بندگی است و در برابرش باید کرنش نمود؛ زیهرا اولهین شهرط بنهدگی، 

ترین ابهزار  انگاشتن معبود و ناچیز دانستن خود است و دعا، تضرع و اظهار خشوع، اصهلی بزرگ 
 باشد.  تحق  آن می
 ن ازتِداویستتشت رل  یا 

 

3دِرنیستتتیدوزتتتُتتاهستتتشتت  
 

تعهالی   ، منشور جاودانه عبودیهت و بنهدگی بهه درگهاه بهاریدالشهدا یدعای عرفه حضرت س
َِ   َذِلیلٌ   َداِضعٌ   يَا َسیِِّدي  يََديْكَ   بَیْنَ   فََها َأنَا َذا يَا ِإلَِهي»است   َر َو ََل َحِصیٌر َحِقیيٌر ََل ُذو بَيَراَ ة  َفَأْعتَي

ة  َفَأنْتَِصرَ  ا این  من در برابر تو هستم؛ فروتن و خوار، درمانده و کوچ ، نهه دارنهده یخدا 4؛ُذو قُوَّ
اتصهال بهه دریهای عظمهت الههی و «. زمینه برائتم تا عذرخواهی کنم و نه نیرویی که یاری طلهبم

نیع الهی از طریه  دعها عرض حاجت نزد او، نشان از عم  درجه بندگی است. باریافتن به مقام م
همتاست که مایه کسب عهزت و افتخهار بهر  و مناجات، سبب گسستن از غیر و توسل به ذات بی

 دیگر کائنات است.
رر ستانجاناننرسرُواننهادن

 

5نلبانگسررل  یرر سمانُتوان د 
 

در برابر خهال   یکوچکعجز و  عزت الهی او را به که درکاملی است کاین دعا، زبان حال انسان 
رامهت در کز مطل ، کسب عزت و یامد درک مرتبه عجز و ذلت در برابر عزیواقف ساخته است. پ

 سبب، نقش الگویی آن برای جامعه انسانی کارآمد است. این  گر مخلوقات، و به یبرابر د

 رضا و توکل
از صفات ممتاز انسهانی توکل به معنای اعتماد داشتن به خداوند و واگذار کردن رشته کارها به او، 
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ل به منزله اتصهال بهه سرچشهمه عهزت و کهای الهی است. تو و نشانه رضامندی از رفتار و سنت
شود. بنهابر  یافتن انسان می  رخدا و در نتیجه عزتیازی از غین  کرامت است که موجب استغنا و بی

کهه احسهاس تعله  و نگری نیسهت؛ بل ریزی و آینهده های دینی، توکل نهافی تهالش، برنامهه آموزه
نابریدگی مخلوق از خال  است؛ چنانکه قرآن کریم توکل را پسوند عزم و تصمیم قرار داده است  

هِ » ْل َعَلى الَلِّ َکِّ ََ  «.  نکل کم گرفتی بر خدا تویو چون تصم 1؛َفِإَذا َعَزْمَت َفَت
َوِثْقيُت  وَ »در دعای عرفه، اعتماد خویش به خدا را موجب نجات دانسهته اسهت   حسین  امام

یْتَِنى و از خداوند دوام و بقهای ایهن سهرمایه را « خدایا به تو اطمینان کردم، نجاتم دادی 2؛بَِك فَنَجَّ
لِْنى»خواهان شده است   ُِ «. کنم، پس مهرا وامگهذار خدایا بر تو توکل می 3؛َو َعلَیَْك َأتََوكَُّل فََل تَ

شت، رو به درگاه الههی نمهود و فریهاد بهرآورد  گاه که پای در صحنه کارزار گذا روز عاشورا نیز آن
ة  َو َأنَْت لِي ِفيي كُيلِّ َأْمير  نَيَزَل ِبيي ِثَقيٌة َو   ِثقَتِي  اللَُّهمَّ َأنَْت » ِفي كُلِّ كَْر   َو َرَجائِي ِفي كُلِّ ِشدَّ
ةٌ  م یوه بهه سهکهد منی و در هر گرفتاری یگاه و در هر سختی، ام هکیا تو در هر رنجی، تیخدا 4؛ُعدَّ

 «.ار منییگاه و  هکیند، تکروی 
ل نهزد یه  گذاشهتند، جبرئیهه آن حضهرت را در منجنکه، هنگامی میدر داستان حضرت ابراه

بهه شهما، »فرمهود   میابراه«. م! آیا حاجتی داری تا انجام دهم؟یای ابراه»ایشان آمد و گفت  
، خداونهد بهه آتهش وحهی ه به درون آتهش پرتهاب شهدکهنگامی «. نه؛ اما به خداوند عالم، آری

در «. ای آتش! برای ابراهیم سرد و سهالم بهاش 5؛َيا َناُر ُکَِني َبْرًدا َو َسَلًما َعَلى ِإْبَراِهيَم »فرستاد  
قرار گرفت و بها  مینار ابراهکل در یطی آرام مبدل شد و جبرئیاین هنگام آتش خاموش، و به مح

ََ إلَهيا  فَلیَتَِّخيَ ِمثيُل إلَيِه »ن گفت  یخود چنگاه با یاو به گفتگو نشست. نمرود از فراز جا َمِن اتََّخ
 «.ندکم انتخاب یند، همانند معبود ابراهیخواهد معبودی برای خود برگز سی میکاگر  6؛إبراِهیمَ 

مناوتیاروودراُسلیپعیقدتردم
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الههی راضهی بهود و پروردگهار عهالم را  بهه قضهای از همین روست که حضرت سیدالشههدا
اختیهاری خهویش  خواست و به بندگی و بی دانست، همه چیز را از او می صاحب اختیار خود می

خدایا مرا با تکیهه بهر  1؛ِإلَِهى َأْغنِِنى بِتَْدِبیِرَک ِلى َعْن تَْدِبیِری َو ِباْدِتیَاِرَک َعِن اْدِتیَاِری»بالید   می
 «.نیاز گردان و به اختیار خودت از اختیارم غنی کن بی تدبیر خودت از تدبیرم

عالم مجاهد شی  محمدتقی بافقی پس از آزادی از زندان رضا شاه به شهر ری تبعید شهد. روزی 
در منزل نشسته بود که رئیس شهربانی شهر ری وارد شد و پس از سالم و اجازه نشسهتن، نزدیه  

مات مافوق خود مأموریت دارم آنچه را کهه مهورد من از طرف مقا»در اتاق نشست و عرض کرد  
شی  محمدتقی بافقی که مظهر توحید و توکل بود، ناراحت شد و «. احتیا  شماست، فراهم کنم

رئیس شهربانی گفهت  «. کنی؟ هستی که ادعای برآوردن جمیع حوائج مرا می  تو چه کاره»گفت  
ا  دارم کهه در ایهن ههوای صهاف و مهن االن احتیه»ایشان گفهت  «. من رئیس شهربانی هستم»

ای  توانی چنهین خواسهته آفتابی، ابری در آسمان ظاهر شود و برای طراوت زمین باران ببارد. تو می
مافوق تو چه طور؟ مافوق مافوق تهو »ایشان گفت  «. توانم نه، نمی»جواب داد  «. را انجام دهی؟

پس تو که به عجز خود و همهه »فت  آن فرد جواب منفی داد. ایشان گ«. و شاه مملکت چه طور؟
خهواهی نیازههای مهرا  کنهی، چگونهه می هها اعتهراف می سران مملکت اقرار داری و به گهدایی آن

 2«.آمیز نزن های شرک برآوری؟ برخیز و دیگر از این حرف

 باوری آخرت
کنهد،  می« آخرت»و « دنیا»شرایط زیست اجتماعی گاهی انسان را ناگزیر از انتخاب میان دوگانه 

سازد. اعتقاد به حیهات پهس از  های انسان را هدفمند می اما باورمندی به حیات اخروی، انتخاب
د قهرار یها در معرض تهد ها و سختی وسیله مصیبت رامت انسان بهکه عزت و کطی یمرگ، در شرا

تواند با صهالبت و عهزت،  ه در او  مشکالت میکبخشد  ونی به انسان میکرد؛ آرامش و سیگ می
 ت کند.یریرامون خود را مدیوضاع پا

ستیز را نداده اسهت و حتهی در شهرایط  ها اجازه بندگی غیرخدا و زندگی عزت قرآن کریم به انسان
گزینهی از آن  دهنهد، بهه دوری سهاز از ههر سهو او را بهه بردگهی سهوق می سخت که عوامل ذلت

َا ِإنَّ َأْرضي»فراخوانده است   ذيَن لَمُن وِن و  يا ِعباِدَي الَّ َُ واَي َفاْعُبو ای بنهدگان مهؤمن!  3؛اِسَعٌة َفِإيَّ
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َميْن َفيرَّ ِبِديِنيِه ِميْن »نیز فرموده است   خدا رسول«. زمین من گسترده است، تنها مرا بپرستید
يدَأْرض  ِإلَى َأْرض  َو ِإْن كَاَن ِشبْرا  ِمَن اْْلَْرِض اْستَْوَجَب الَْجنَّة َو كَاَن َرِفیَق ِإبَْراِهیَم َو مُ  ههر  1؛َحمَّ

کس به خاطر دینش از جایی به جایی رود، هر چند به اندازه ی  وجب از زمین باشد؛ بهشت بهر 
 «.باشد می و محمد شود و همراه ابراهیم او واجب می

ا و سهازنده دربهاره شههادت در راه خهدا اسهتوار یری پوکبر پایه تف نیحس تی امام ینهضت ترب
افهت، شههادت در ایهن راه یروزی بر دشمن و زندگی باعزت را نیاست؛ چرا که اگر انسان مجال پ

سهازد. از همهین   د و بهه سهعادت واقعهی رهنمهون مییگشا  رامت بر او میکدری به سوی عزت و 
وفهه سهد کهرد و آن حضهرت را از کرا بهه سهوی  احی راه امامید ریزی روست که وقتی حر بن 

چقهدر  2؛َن الَموَت َعلَى َسيِبیِل الِعيزِّ و ِاحیياِ  الَحيقِّ َما َأهَو»م داد، حضرت فرمود  یشدن ب شته ک
 «.مردن در راه عزت و شرف و احیای ح ، آسان است

 کند  چنین نقل می سجاد از امام    صدوقیش
اران یسخت شد، برخی از  ار بر سیدالشهداکوقتی در روز عاشورا جنگ شدت گرفت و 

های  به سبب شدت جنگ و مشاهده بهدن مروان امایآن حضرت متوجه شدند برخی از پ
شان  هایشان دگرگون و لرزه بر اندام شان، چهره دن نوبت شهادتیپاره دوستان خود و رس پاره 

شهد و  شهتر مییو برخی از یاران خهاص، ههر چهه فشهار ب مستولی شده است؛ ولی امام
 ن هنگام امهامییافتند. در ا  شتری مییخاطر ب ونکگرفت، آرامش و س ها فزونی می سختی

ای واالتبهاران، »د  یهچنهین در دل آنهان دم ارانش را فرا خواند و رو  مبارزه و عهزت را اینی
گذراند و بهه بهشهت  ست که شما را از رنج و سختی مییه مرگ جز پلی نکشکیبایی ورزید 
ی  از شما دوست ندارد از ایهن زنهدان بهه  رساند؛ پس کدام  های دائمی می پهناور و نعمت

 3«.قصری مجلل وارد شود؟

 حفظ حرمت و کرامت انسان
های دین اسالم، انسان دارای کرامت ذاتی و هر انسانی بهه مقتضهای  طب  آیات قرآن کریم و آموزه

پایهه، الگهوی روابهط انسهانی  آفرینش، واجد این نوع کرامت و ارزش وجودی اسهت. بهر همهین 
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ههای واالی انسهانی قهرار گرفتهه  ت ارزشها و پاسداش محور حسینی بر حفظ حرمت انسان عزت
 شود.  ها پاس داشته می ها عزیزند و عزت آن است و در پرتو آن، انسان

داد کسی نزد وی تن به حقارت دهد. در روایهت اسهت مهردی از  هرگز اجازه نمی حسین امام 
 مهامانصار که نیاز مالی داشت، نزد آن حضرت آمد تا نیهاز خهود را بهه ایشهان عرضهه کنهد. ا

ای بهه مهن بنهویس تها  دار. نیاز خود را در نامهه  ت را از بیان این تقاضا نگهیای برادر! آبرو»فرمود  
منشهی و  در ایهن سهن  رفتهار، بزرگ 1«.کند، به تو عطا کهنم آن مقدار که خرسندت می الّلهشا  ان

ا خواهد در حد ی  نگاه و حتهی چنهد لحظهه، به ورزی ی  شخص به حدی است که نمی عزت
رو گردد تا به خوار شدن و حقارت او بینجامد و چنهین منشهی  چهره آغشته به نیاز ی  انسان روبه

 هاست. است که شایسته الگو بودن در روابط انسان
ای بهاالتر و ارزشهمندتر از اصهل  رامت انسانی، مرتبهکه حفظ عزت و کآن حضرت به ما آموخت 

سهپردن بهه  توان از جان مایه گذاشهت. تهن  ی، میهای انسان حیات مادی دارد و برای حفظ ارزش
روابط اجتماعی و سیاسی ظالمانه که موجب خواری و ذلت متدینان گردد، در این نظهام رفتهاری 

 از هر مرگی بدتر است.

 مساوات و برابری
ها از هر دسته و نژاد با یکدیگر برابرند و هی  فرد و گروههی  های دین اسالم، انسان بر اساس آموزه

ها از نگاه قرآن کریم، تنهها بودن بر دیگری برتری ندارد. مالک تفاوت و برتری انسان ز نظر انسان ا
 آید. تقوا و پرهیزگاری است که در پرتو ایمان و عمل صالح به دست می

ت ارتقها یمان و انسهانیه خود را به مراتب واالی اک، کسی حسین در الگوی روابط انسانی امام 
م اسهت. از ایهن روسهت کهه آن حضهرت در روز یرکهو نژادی باشد، سهزاوار ت دهد؛ از هر رنگ

گونهه کهه زمهان شههادت  همان 2شهود؛ ن او حاضهر مییعاشورا و هنگام شهادت غالمش، بر بال
گونه که دربهاره  گذارد؛ همان بر، حاضر شد و صورت بر صورت او میکا  فرزندش، حضرت علی

ند. او کشه ها، مرزهای قومی و نژادی را در هم می به انسان سان در نگاه فرزندش انجام داد و بدین
فاری حاضهر می ُحَوی، غالم سیاه بن  بر بالین َجون  شهود و در حه  او چنهین دعها  پوست ابوذر غ 

 «.خدایا رویش را سفید و بویش را خوش گردان 3؛َاللَُهمَّ بَیِّض َوجَهُه َو َطیِّب ريَحهُ »کند   می
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در حهالی اسهت کهه دسهتگاه تبلیغهاتی امهوی بها تهرویج  از سوی امام مدارانه ره عزتیاین س
ن  یگزیای، همه تالش خود را به کار بست تا عزت موروثی جاهلی را جها های قومی و قبیله برتری

اران و اصحاب، نهه بهر یم و عزت یرکنشان داد که ت م ذاتی نوع بشر گرداند. امامیرکبرابری و ت
 های دینی و انسانی است. ه ارزشیپات و نژاد که بر یپایه قوم
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؛ چهاپ كنز العمرال اری سرنن االاعرال و االقروال متقی هندی، عال الدین علی بن حسام؛ .17
 ق.1401پنجم، بیروت  مؤسسة الرسالة، 

 ق.1403العربی،  ا  التراث ی؛ چاپ دوم، بیروت  دار إحبحاراالنوار مجلسی، محمدباقر؛  .18

 ش.1391؛ قم  بوستان کتاب، سيمای ارزانگانمختاری، رضا؛  .19

؛ ترجمه احمهد رضهوانی؛ چهاپ سهوم، مشههد  آسهتان انگيز  و شخصيي مزلو، آبراهام؛ .20
 ش.1372قدس رضوی، 

 ش.1388؛ چاپ بیست و ششم، تهران  امیرکبیر، ارهنگ اارسیمعین، محمد؛  .21

  تهبک؛ تههران  دار الالعبرراد علری   الل ره حجرج  معرارة  االرشاد ای مفید، محمد بن محمد؛  .22
   ق.1377ه، یاالسالم

 سایت

 الدین محمد بلخی؛ مثنوی معنوی.  سایت گنجور؛ موالنا جالل


