عزتمندی در انقالب عاشورا و انقالب اسالمی
حجتاالسالم والمسلمین علیرضا انصانی

*

اشاره

عزتبخشی و عزتآفریبی ،از مهمترین اهداف بلبهد انبیها و جانشهیبان
آنان است و عبارت معروف «هیهات مبا الذله» امام حسین  ،در تارک
این پرچم پر افتخار میدرخشد .انقالب اسالمی با الهام از اندیشۀ «کهل
یوم عاشورا و کل ارش کربال» شکل ارفت و جامعه عزتمبد حسهیبی
را به نمایش اذاشت .امام خمیبی انقالب اسالمی را به عبوان پرتوی
از عاشورا 2معرفی کرده و مانبد امام حسین
هیهات که امت محمد

فریاد برآورد:

و سیرابشداان کوثر عاشهورا و مبتاهران

وراثت صالحان ،به مرگ ذلتبار و به اسارت غهرب و شهرق تهن در
دهبد و هیهات که خمیبی ،در برابر تجهاوز دیوسهیرتان و مشهرکان و
کافران به حریم قرآن کریم و عترت رسولخدا و امهت محمهد

* نویسبده و پژوهشگر.
 .1سید روح هّاّلل موسوی خمیبی؛ صحیفۀ امام؛ ج  ،21ص.11

...
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ساکت بماند و یا ناارهاهر صهحبهههای ذلهت و حقهارت مسهلمانان
باشد.

2

الف) واژهشناسی
 .1عزت

عِزت مقابل ِذل ّت ،به معبهای سهربلبدی ،سهرافرازی و ارامهی شهدن،
ش ُعهزاز» بهه معبهای
عامت ،بزراواری و ارجمبدی است 9که از «ا ْر ٌ
زمین محکم و نفوذناپذیر ارفته شده اسهت .عهزت حهالتی اسهت کهه
انسان را از مغلوب شدن باز مهیدارد 0.در قهرآن نیهز واژه «عهزت» بهه
همان معبای لغوی به کار رفته و مباور از آن در ایبجا ،عهزت فهردی و
عزت اجتماعی است.

1

 .2جامعه عزتمند

عاشورا درس زیست عزتمبدانه برای همهه انسانهاسهت ،زیهرا فریهاد
ّ َّ
« َه ْی َه َ
عبهداّلل پیهامی بهرای همهۀ عصرهاسهت .امهام
ات م َّنـا الرلـة» ابی
هّ
حسین

به همگان آموخهت در جامعههای کهه دیهن ،ارزش و رهبهر

َّ
َ َ ْ
عادل ،حاکم نباشد؛ مرگ در آن ،بهتر از زندای است« :ال ذ َ ال َم ْـو َت إال
َّ
َّ
ً َ ْ َ
4
َس َع َادة َو ال ال َح َیاة َم َع الظالم َین إال َب َمما».
 .2همان ،ج  ،14ص .921

 .1محمد معین؛ فرهب

فارسی معین؛ ج ،1ص.1131

 .9علی اکبر دهخدا؛ لغتنامه؛ ج ،24ص.29313
 .0حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ مفردات الفاظ قرآن کریم؛ ص.469
 .4ابن شعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص .454
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هبگام حرکت امام از مکه به سوی مدیبه محمهد بهن حبفیهه کهه از
قصد امام آااه شد به افتواو با حضرت پرداخت .براساس برخی
نقلها ،وى از امام حسین خواست تا مهیتوانهد در بیعهت بها یزیهد
کوتاهی کبد و در این فرصت نمایبداانی به شهرهاى مختلف بفرسهتد،
اار توفیقی به دست آورد ،اقدام کبد؛ در غیر این صورت بها مانهدن در
مدیبه مشکلی براى او پیش نخواهد آمد.
امام حسین در باره پیشبهاد محمد حبفیه ،مببی نهرفتن بهه سهوی
َ
َ ْ َ
َّ َ َ ُ ْ
ُ
َ
کوفه فرمودَ « :یا ذخـي َو اللـه ل ْـو ل ْـُ َیر ْـن َمل َجـأ َو ال َمـأ ًو ل َمـا َب َای ْعـت َیز یـد ْب َـن
ُم َعاو َیة» ،2برادر به خدا قسم اار ههیچ پبااهاه و مسهکبی نباشهد ،هراهز
دست بیعت با یزید نخواهم داد.
امنددون مددو دیددده هددیچ نبینددد بددو یددر لددم

باید ز جان گرهتی مزین زنددگی ددو سدود

امام حسین

2

درصدد ایجاد جامعه عزتمبد بود؛ اار چهه در ظهاهر

موفق به تشکیل آن نشد ،اما شاخصههای جامعه عزتمبد ،مانبد فرهبه

َ ْ َْ ْ ََ
ـب فغ ْی ُـم
ستمستیزی را نهادیبه کرد .از این رو بهود کهه فرمهود« :و إن نغل
َ َّ
ُمغلب َینـا 9:و اار شکست بخوریم [و کشته شویم] شکسهت نخهوردهایم

که ما را شکستی نیست».
ببابراین جامعه عزتمبد اسهالمی ،جامعههای متشهکل از خهداباوری،
اسالممحوری ،ارزشمداری ،استقالل ،عزت ،عدالت و کرامهت انسهانی
 .2محمد باقر مجلسی؛ بحار األنوار؛ ج  ،00ص.994

 .1محمود اکبرزاده؛ حسین

پیشوای انسانها؛ ص.17

 .9ابن نما حلی؛ مثیر األحزان؛ ص .44
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َّ َ ّ
َ َّ
ِ
اِ َجينفاظ» 8و
الفازإ ملل م
است که در آن ،عزت اصلی از آن خداستَ« :إن م

عزت رسولخدا

َّ ُ
ّ
الفازإ
و مؤمبان ،ریشه در عهزت خهدا دارد « :م
اِ م
ولل م

ول َرسولِ ُ
ؤمننَ» 1.از دیگر شاخصههای این جامعه ،نهراسیدن مهردم
مم م
م
وللي م

از دشمبانشان و مرگ است؛ زیرا دلهایشان به قهدرت خهدا و وجهود
رسولاکرم

و مؤمبان ارم است .مؤمن پیوسته سازشناپذیر اسهت و

در همه شرایط ،عزت خود را حفظ میکبد و مرگ را بر ذلهت تهرجیح
میدهد؛ زیرا این راه و رسم را از اهلبیت پیامبر
هیچااه تن به ذلت ندادهاند؛ چبانکه رسهولخهدا
ُّ َ

َ َ ْ

ً ََ

آموخته اسهت کهه

ََ
فرمهودَ « :و َم ْـن ذق َّـم

بالر طاِعا فل ْی َس م َّنا ذ ْهل ال َب ْیت 9:هر که پذیرای ذلت شود ،از خانهدان مها

نیست».
یکی از افسران منمور اجرای اعدام شهید صفوی افته است:
نواب صفوی با کرامت و بزراواری خود ،احترامش را به من تحمیهل
کرد .من هبوز هم هر ااه صدای آژیر آمبوتن ها را میشهبوم ،بهدنم
میلرزد و به یاد شب شهادت نواب میافتم که نواب با عشق و سهوز
و صالبت خاصی به یارانش میافت :خلیلم ،مافرم ،محمهدم عجلهه
کبید ،غسل شهادت کبید .جدهام حضرت زههرای مرضهیه
ماست.

مبتاهر

0

 .8نساء.293 :
 .1بقره.143 :
 .9ابن شعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص .41
 .0عبدالکریم پاکنیا؛ «نواب صفوی ،آذرخشی در ظلمت»؛ مجله مبلغان ،دی و بهمهن
 ،2911شماره .03
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جامعه عزتمبد ایران اسهالمی ،یهی مصهداق از عزتمبهدی جامعهه
حسیبی است؛ جامعهای کهه امهام خمیبهی بها شهعار احیهای هویهت
اسالمی و سربلبدی ایران اسالمی قیام نمود تا بتوانهد عهزت از دسهت
رفته ایران را احیا کبد .اکبون مقام معاهم رهبهری ،مسهیر عهزت ناهام
اسالمی را با شجاعت ادامه داده و انقالب اسالمی را ایبگونهه توصهیف
کرده است« :تبها انقالبی است که یی چله پُر افتخار را بهدون خیانهت
به آرمانهایش پشت سر نهاده و از کرامت خود و اصالت شهعارهایش،
صیانت کرده و ایبی وارد دومین مرحله خودسازی و جامعهپردازی و
2
تمدنسازی شده است».
ب) راهکارهای حفظ جامعه عزتمند

حال این سؤال مطرح میشود که چگونه میتوان عزتمبهدی جامعهه را
حفظ کرد؟ در این خصوص راهکارهای متعهددی وجهود دارد کهه بهه
برخی از آنها اشاره میشود.
 .1عزتخواهی الهی

در جامعه مؤمبانه ،مؤمن هراز ذلت نمیپهذیرد؛ زیهرا عهزتخهواهی،
ریشه در فطرت و ایمان انسان دارد و ااهر انسهان را از عهزت نفسهش
جدا کببهد ،از انسهانیت و ایمهانش چیهزی بهاقی نخواههد مانهد .امهام
َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ُ ُ َّ َ َ َ ْ ُ َ ِّ ْ
صادق فرمود« :إن الله عز و جل فو إلی المْمن ذمـو ه كلهـا و لـُ یفـو
إ َل ْیـه َذ ْن ُیــر َّ َن ْف َسـ ُـه َ ...و ْال ُمـ ْـْم ُن َی ْن َبغــي َل ُـه َذ ْن َی ُرـ َ
ً َ َ َ ُ َ َ ً 1
ـون َعز یــزا و ال یرــون ذلــیَل:
 .2بیانیه اام دوم انقالب.
 .1محمد بن یعقوب کلیبی؛ الکافی؛ ج  ،2ص .60
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خداوند عزیز و شکوهمبد ،تمام امور مؤمن را به خود او وااذار کهرده،
ولی به او اجازه نداده است که ذلیل باشد» .بر این اساس عزتخهواهی
َ َّ َ ُ
ً
ُ
َّ
ْ ُ
ًّ 2
اِ مآل َهاة مل َن ُكوناوا َل ُه ْام مِازا».
ون الل م
از غیر خدا ،ذلت است« :و اتخذوا ممَ د م
ْ
َ َّ َ
1
چبانکه امام علی فرمود« :ال َعز ُیز بغ ْیم الله ذلیل».
متنسفانه امروزه ذلت ،اریبانگیر حاکمان برخی کشورهای اسهالمی
شده؛ به اونهای که بدون اجازه رهبهران کفهر ،آب از الویشهان پهایین
نمیرود و کشوری مانبد عربستان ،عزت و اقتدار خهود را در حمایهت
صاحبان قهدرت جسهتجو مهینمایهد .ایهن در حهالی اسهت کهه طبهق
آموزههای قرآن ،قبول سرپرستی مبافقان ،ظالمان و کافران ،موجب ذلت
ً َ
َ َ َ
َ ِّ ْ ُ
اذابظ َلنياظ 9:بهه مبافقهان بشهارت ده کهه
نظَقنَ مبأ َّن ل ُه ْم َِ
است« :بش مر الي م
مجازات دردناکی در انتاار آنهاست».
 .2پایبندی به اسالم و ارزشهای اسالمی

درباره اهداف قیام امام حسین  ،دیدااههای مختلفی ارائه شده اسهت.
برخی هدف امام را امر به معروف و نههی از مبکهر ،برخهی دعهوت
مردم و برخی دیگر تشکیل حکومت دانستهاند ،اما در حقیقهت ههدف
اصلی قیام امام  ،حاکمیهت اسهالم و ارزشهاسهت؛ چبانکهه امهام
فرمود:

َ
َّالل ُه َُّ إ َّن َك َت ْع َل ُُ ذ َّن ُه َل ُْ َی ُرن َّالري َك َان م َّنا ُم َن َاف َس ًة فـي ُس ْـل َ انَ ،و َال ْالت َم َ
ـاس
ٍ
ْ
َ
ْ َ
َ
ُ ُ
َ
ـكَ ،و ُن ْظه َـم ْاْل ْص َـَلحَ
شيْ ٍء م ْن فضو ال ُح ام؛ َو لر ْن ل َن ُم َّد ال َم َعال َُ م ْـن دین

عزتشهان
 .2مریم« :12 :و آنان غیر از خدا ،معبودانی را براى خود برازیدنهد تها مایهه ّ
باشد! (چه پبدار خامی!)».
 .1محمد باقر مجلسی؛ بحار األنوار؛ ج  ،74ص .24
 .9نساء.293 :
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َ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َّ َ ُ
ـام ال ُم َع لـة م ْـن ُ ُـدودك:
في بَلدك؛ فیأمن المظلومون من عبـادك؛ و تق

2

خدایا تو میدانی که آنچه را ما [در امر حکومت] انجام دادیم ،نهه بهه
خاطر به دست آوردن سلطبت و مقام بود و نه براى رسیدن بهه متها
پست دنیا؛ بلکه به خاطر این بود که نشانهههاى محهو شهده دیبهت را
بازاردانیم و بر پا سازیم و اصالح را در شهرهاى تو آشکار کبهیم تها
ببداان ستمدیدهات [از ظلم ظالمان] ایمن اردند و حهدود و قهوانین
تعطیل شدهات اقامه و اجرا شود.

امام حسین برای تحقق این ههدف ،از روش شهعار و ابزارههای
متفاوتی استفاده نمود ،اما آنچه در قیهام حضهرت موضهوعیت داشهت،
حاکمیت دین و سبت بود که در پرتوی این دو ،حق ،عدالت ،آزادی و
مبارزه با مبکر و  ...شکل میایرد؛ از همین رو بود که امام حسین به
مباور حاکمیت دین و سبت ،در قالب امر به معروف و نههی از مبکهر
قیام کرد و از سبتشکبی و دینستیزی یزید و امویهان 1سهخن افهت:
َ َ َ ُ
الس ّن َة َقد ُذ َ
« َّ
فنن ُ
دعة قد ذ ی َیت» 9.انقالب اسالمی نیز با الههام از
میتت و َّإن الب
قیام کربال ،به مباور پاسداری از دین و ارزشهها شهکل ارفهت؛ زیهرا
رهبران دینستیز کمر بهه نهابودی دیهن بسهته بودنهد ،از ایهن رو امهام
خمیبی در دوران مبارزه با رژیم طاغوت فریاد بهرآورد ...« :ای سهران
اسالم به داد اسالم برسید ،ای علمای نجف بهه داد اسهالم برسهید ،ای
0
علمای قم به داد اسالم برسید؛ رفت اسالم».
 .2محمد باقر مجلسی؛ بحار األنوار؛ ج  ،90ص.222
 .1ابومخبف کوفی؛ وقعة الطف؛ ص.247
 .9همان ،ص َ « :279م ْن َر َأى ُسلْطَ اناً َجائِراً .»...
 .0سید روح هّاّلل موسوی خمیبی؛ صحیفه نور؛ ج  ،2ص  241ه .246
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پایببدی مردم به اسالم ،عزت اسالم ،حقانیت مبانی فکهری ،مبهارزه
استکبار و دفا از مالومین را به همراه خواههد داشهت؛ چبانکهه امهام
علی

ُ ُّ

َ

َ َّ

فرموده است« :كل عـز ال ُی َْ ِّی ُـد ُه دیـن َمرلـة 2:ههر عزتهی کهه دیهن

تنییدش نکبد ،خواری است» .امروزه دین در دنیا زنده و عزتمبد اسهت
و این امر به رهبری امام خمیبی و پایببدی مردم بهه دیهن بهه وجهود
آمد؛ همچبانکه مقام معاهم رهبهری فرمهود« :او [امهام خمیبهی ] بههه
اسهالم عهزت بخشید و پرچم قرآن را در جههان بهه اهتهزاز درآورد .او
ملههت ایههران را از اسههارت بیگانگههان نجههات داد و بههه آنههان غههرور و
شخصیت و خودباوری بخشید 1.» ...ببا بهر آمارهها ،تقریبها  ۷۴درصهد
مردم اروپا احساس دیبداری میکببد و انقالب اسهالمی ایهران موجهب
احیای تفکر دیبی در جهان شهده اسهت 9.پرفسهور اسهماعیل کیلهب

0

درباره عزت و احیای دین می اوید:
دین زنده شده است ،کلیساها جان تازه ارفتهاند ،توجهه بهه مهذهب و
اندیشههای مذهبی در دانشگاهها دیگر زشت و کمبها تلقی نمهیشهود.
زیباییهای معبوی در زندای روزمره مورد بازیابی قهرار ارفتهه اسهت،
جهان برای نجات و زیبا کردن روابط اجتماعیاش بهه قهدرت دیهن و
جاذبههای معبوی ارایش شدید پیدا کرده است و ایهن همهه ناشهی از
 .2علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحکم و المواعظ؛ ص.976
 .1پیام به ملت شریف ایران در تجلیل از امام امت.2961/49/21 ،
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=1473

 .9باشگاه خبرنگاران جوان؛ «امهام خمیبهی در نگهاه صهاحبباران شهرق و غهرب»؛
.2930/49/29

https://www.yjc.ir/fa/news/2114073

 .0فیلسوف اسپانیایی ()Ismail Kilbos
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دعوت نویبی بوده که امام خمیبی با انقالب دیبیاش در عرصه افکار
و ذهبیت جامعه جهانی آغاز کرد.

8

 .3گسترش فرهنگ ایثار و شهادت

یکی از راههای حفظ عزت ،استرش فرهب ایثهار و شههادت اسهت؛
چبانکه یاران امام حسین در شب عاشورا آمادای خود را برای ایثهار
و شهادت اعالم کردند .مسلم بن عوسجه به امام عرش کرد« :هراز از
تو جدا نخواهم شد .اار سالحی برای جب با آنان هم نداشته باشم ،با
سب با آنان خواهم جبگید تا همراه تو به شهادت برسم» 1.مردم ایهران
نیز با الهام از فرهب ایثار و شهادتطلبهی امهام حسهین و یهارانش،
علیه شاه مبارزه کردند و تعهداد زیهادی از مهردم بههویهژه جوانهان بهه
شهههادت رسههیدند .برخههی جوانههان دیگههر آرزوی شهههادت میکردنههد،
چبانچه جوانی در وصیتنامۀ خود نوشته بود« :احسهاس مهیکبم کهه
روحم عوش شده است و مرا حال دیگری است .نمیدانم چهرا وقتهی
سر به سجده میاذارم ،بیاختیار اباهانم در خهاطرم زنهده میشهود و
اشیهایم مهر نماز را میشوید و در آن حال نمیدانم که چه هسهتم و
کجا هستم؟ خدایا! چگونه شکر تو را به جای آورم کهه مهرا رههرو راه
حسین که همانا راه خون و شههادت اسهت ،قهرار دادی!» 9.جوانهان
عزتمبد کشور در طول هشت سال دفا مقدس ،ثابت کردند کهه بهرای
حفظ دین ،حاضرند ِ
جان خود را فدا کببد .ببابراین حفظ روحیه ایثار و
 .8باشگاه خبرنگاران جوان؛ «امهام خمیبهی در نگهاه صهاحبباران شهرق و غهرب»؛
https://www.yjc.ir/fa/news/2114073 .2930/49/29
 .1جواد محدثی؛ پیام عاشورا؛ ص .90
« .9خاطراتی سبز از یاد شهیدان»؛ مجله پاسدار اسالم؛ شماره  ،166بهمنماه .2911
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جهاد برای بقای جامعه عزتمبد ،ضروری اسهت؛ زیهرا تقابهل عهزت و
ذلت ،تاریخ مصرف ندارد و عزت با جهاد اره خورده اسهت .چبانکهه
ْ
ً ْ َ
2
امام علی فرمودَ « :و الج َه َاد ع ّزا لْل ْسَلم».
اار روحیۀ شهادتطلبی و جهاد در افراد جامعهای نباشد ،آن جامعه
سرنوشتی ذلتبار خواهد داشت؛ چبانکه امام علی میفرماید« :جهاد
در راه خدا ،دری از درهای بهشت است که خداوند آن را بهر دوسهتان
خاص خود اشوده است .جهاد ،لباس تقوا ،زره محکم و سپر مطمهئن
خداوند است .کسی که جهاد را ناخوشایبد دانسته و ترک کبد ،خداوند
1
لباس ذلت و خواری را بر او میپوشاند».
 .4معنویت و اخالقگرایی

معبویت و اخالق ،دو بالی بود که قیام امام حسین را جاودانه کهرد.
معبویتارایی امام حسین و یارانش در شب عاشهورا بهه اوج خهود
رسید .حضرت و یارانش تمام شب را به نماز ،تسبیح ،استغفار ،دعها و
تضر مشغول بودند9.راوی میاوید« :از کبار خیمهههای اردواهاه امهام
حسین اذر کردم .صدای زمزمه ،و راز و نیا ِز آنهان همانبهد صهدای
زنبور عسل به اوش میرسید .برخی در حال رکو  ،جمعی در سهجده
و اروهی ایستاده و نشسته به عبادت مشغول بودنهد» 0.امهام نیهز در
آخرین لحاههای زندای عرضه داشت« :خدایا! بر تقهدیر تهو صهبورم،
2
معبودی جز تو نیست ،بر حکم تو صابرم؛ ای پباه بی پباهان».
کتاب من ت یحضره الفقیه؛ ج  ،9ص .261
 .2محمد بن علی صدوق؛
ُ
 .1محمد بن یعقوب کلیبی؛ الکافی؛ ج  ،2ص .0
 .9احمد بن یحیی بالذری؛ جمل من أنساب األشراف؛ ج  ،9ص .930
 .0ابن طاووس؛ اللهوف علی قتلی الطفوف؛ ص.30
مقرم؛ مقتل الحسین ؛ ص .927
 .2عبد الرزاق موسوی ّ

عزتمندی در انقالب عاشورا و انقالب اسالمی



921

در انقههالب اس هالمی نیههز معبویههتارایههی امههام و مههردم ،عامههل
تعیینکببهده سهرنگونی رژیهم شهاه ،اسهتقالل ،عهزتمبهدی و خهروج
نیروهای بیگانگان از ایران بود .از سوی دیگر انقالب اسالمی را کسهی
رهبری مینمود که طالیهدار معبویت بود .مقام معاهم رهبهری در ایهن
باره فرمود« :ایشان تا آخرین لحاات حیاتشان ،ذکر و نماز و دعها را از
دست ندادند  ...بعد از اتمام نماز [ظههر و عصهر] مشهغول ذکهر افهتن
شدند و تا لحااتی که در حالت اغما به سر میبردند ،مرتب پشت سهر
ّ ّ ّ
ّ
ّ
2
هم میافتبد :سبحان الله والحمد لله و ال اله اال الله والله اكبم».
معبویت امام به اونهای بود که اندیشمبدان غرب را تحهت تهنثیر
قرار داد .هبری کسیبجر 1میاوید:
آیت هّاّلل خمیبی ،غرب را با بحران جهدی برنامههریزی مواجهه کهرد؛
تصههمیمات او آنچبههان رعدآسهها بههود کههه مجههال هههر نههو تفکههر و
برنامهریزی را از سیاستمداران و ناریهپردازان سیاسی میارفهت .او
با معیارهای دیگری غیر از معیارههای شهباخته شهده در دنیها سهخن
میافت و عمل میکهرد ،اهویی از جهای دیگهری الههام میارفهت.
9
دشمبی آیت هّاّلل خمیبی با غرب ،برارفته از تعالیم الهی او بود.

روبین وود زورث 0درباره مالقاتش با امام خمیبی مینویسد:

احساس میکردم که از تبهتی آن اردبادی از نیروی معبوی میوزد.
 .2بیانات در مراسم بیعت فرماندهان کمیتههای انقالب اسالمی.2961/49/21 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1414

 .1مشاور سابق رئی جمهوری آمریکا.
 .9خبرازاری صدا و سیما؛ «نار اندیشمبدان ،رسانههای غربی درباره امهام خمیبهی و
انقالب اسالمی»؛ .2932/42/21
 .0خبرنگار آمریکایی.

http://www.iribnews.ir/fa/news/2032927
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اویا در ورای آن عبای قهوهای ،عمامه مشهکی و ریهش سهفید ،روح
زندای جریان داشت؛ به طوری که همهه بیببهداان را محهو تماشهای
خود میکرد .در آن هبگهام حه

کهردم کهه بها حضهور او همهه مها

کوچی شدهایم و اویا در سالن ،کسهی جهز او بهاقی نمانهده اسهت.
آری ،او بارقهای از نور بود که در قلهب و روح همهه حضهار رسهو
کرده بود .او تمام معیارهایی را که امهان میکهردم میتوانبهد مهرا در
تعریف و ارزیابی شخصیت و مقامش یاری کببد ،در هم شکسهت .او
با حضور خود ،آنقدر در ما تنثیر اذارد که احساس کهردم تمهام روح
و جسمم را فرا ارفته است ...کمترین چیزی که میتوانم بگویم ،ایهن
است که اویا او ،یکی از انبیای اذشته اسهت و یها ایبکهه او موسهای
اسالم است و آمده تا فرعون کافر را از سرزمین خود براند.

2

 .5نهادینهسازی امر به معروف و نهی از منکر

ایجاد و حفظ عزت اسالم ،در ارو امهر بهه معهروف و نههی از مبکهر
است؛ زیرا این دو عبصر مانبد جریهان خهون در رگههای یهی پیکهر
است .ترک و سهلانگاری در این باره ،بهیرنه شهدن دیهن و مهرگ
تدریجی امت اسالمی را به دنبال خواهد داشت .متنسهفانه امهروزه ایهن
فریضه الهی بار دیگر فراموش شهده و مهردم در برابهر آن ،بهیتفهاوت
شدهاند و در برابر ناهبجاریهایی مانبد بدحجابی عک العملهی نشهان
نمیدهبد .بیتفاوتی یی ملت نسبت به مفاسد و ستمها ،نشان مرگ آن
جامعه است .جامعهای که غیرت دیبی را از دست داده باشهد و نسهبت
به خوب و بد اوضا  ،بیتفاوت باشدُ ،مرده است .نتیجه این بیتفهاوتی
 .2پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران؛ «استثبایی به نام امام خمیبی».
http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=22917
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آمهده

نیز همان چیزی خواهد شد که در سهخن اهربهار امهام رضها
َ ْ
ْ َ َ َ
َ
ْ
َ َ ُ
ُ َ ْ
است« :ل َتأ ُم ُم َّن بال َم ْع ُموف َو ل َت ْن ُه َّن َعن ال ُم ْنرم ذ ْو ل ُی ْس َت ْع َمل َّن َعل ْیر ُْ ش َـما ُ ك ُْ ف َیـد ُعو
َ ُ ُْ ََ ُ ْ َ َ ُ َ
اب ل ُه ْـُ 2:باید هر یی از شما امر بهه معهروف و نههی از
خیا كُ فَل یستج
مبکر نمایید ،و ار نه شرورترین افراد بر شما تسلط یافتهه و آنچهه کهه
ِ
خوبان شما دعا و نفرین کببد ،مستجاب نخواهد شد».
شهید مطهری در توضیح این روایت مینویسد:
وقتی امر بهه معهروف و نههی از مبکهر را تهرک کببهد ،آنقهدر پسهت
میشهوند و آنقهدر رعبشهان ،مهابتشهان ،عزتشهان ،کرامتشهان از بهین
میرود که وقتی به درااه همان ظلمه میروند ،هر چه نهدا مهیکببهد،
به آنها اعتبا نمیشود.

ببابراین برای حفظ عزتمبدی ،باید همه افراد جامعه امر به معهروف
ُ
ْ ُ
و نهی از مبکر کببد؛ زیرا سبب رستگاری جامعه میشودَ « :و ل َتر ْن م ْـنر ُْ
ُ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
ْ َ ُ َ
ون بـال َم ْع ُموف َو َی ْن َهـ ْـو َن َعـن ال ُم ْنرــم َو ذولئـك ُهـ ُـُ
ذمـة یـدعون إلــی الخیـم و یــأمم
ْال ُم ْفل ُح َ
ون 1:باید از میان شما ،جمعی دعوت به نیکی و امر به معهروف و

نهی از مبکر کببد و آنها همان رستگارانبد».
 .6مبارزه با رفاهطلبی

یکی دیگر از روشهای حفظ عزتمبدی ،مبارزه با تجملارایهی اسهت.
برای حفظ عزتمبدی ،باید از برخی امکانهات رفهاهی چشهم پوشهد و
بعضی از محرومیتهها را بها جهان و دل پهذیرفت .در روایهات نیهز از
َ َ
قباعت به عبوان وسیله عزت یاد شده است .امام علی فرمود« :ال ذ َع َّـز
 .2محمد بن یعقوب کلیبی؛ الکافی؛ ج  ،2ص .26
 .1آل عمران.240 :
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َ

م ْن قـانع 2:هیچ ک عزیزتر از فهرد قهانع نیسهت» .در مقابهل ،اسهراف،
تجمل و مصرفارایی ،وسیله ذلت معرفی شده است .ببا بهر دادهههای
تاریخی ،ملتی میتواند به خودکفایی اقتصادی و پیروزی برسد کهه بهر
خود سخت بگیرد و ذلت زوداذر را فدای عزت پایدار نماید.
مددوزه دشددم حریصددان پددر نشددد

تا صدد

ر
2
قدانع نشددی پدر دن نشدد

 .7استکبارستیزی

از دیگههر شاخصههههههای عزتمبههدی ،استکبارسههتیزی اسههت .روحیههه
استکبارستیزی امام خمیبی سبب شد که هراز با شاه مذاکره نکهرد و
در مقابل استکبار مثل کوه ایستاد؛ زیرا عقالنیت و دینمهداری امهام ،او
را به این نتیجه رساند که در مقابل دشمن ،عقبنشیبی نکبد 9.امام در
طول دوران مبارزه ،تالش نمود تا این حقیقت را برای ملت آشکار کبد
که راه سرافرازی ،عزت و دسهتیابی بهه اسهتقالل ،آزادی و عهدالت ،در
اروه اسهتقامت و ایسهتادای در برابهر اسهتکبار جههانی و در رأس آن،
آمریکای جبایتکار است .رهبر کبیر انقالب اسالمی بها ایهن اعتقهاد کهه
«همه بدبختی ما از آمریکاست» ،خوی تجاوزاری آمریکها و ضهرورت
مبارزه و عدم رابطه با استکبار را برای همگان تبیین کرد و فرمود« :ایهن
مثل رابطه بره با ارگ است! رابطه بره بها اهرگ ،رابطهه صهالحمبدی
 .2عبدالواحد تمیمی آمدی؛ تصبیف غرر الحکم و درر الکلم؛ ص .931
 .1جالل الدین محمد مولوی بلخی؛ مثبوی معبوی؛ دفتر اول ،بیت .12
 .9خبراههزاری تسههبیم؛ «غیههرت ،عههزت و مقاومههت در الگههوی امههام خمیبههی »؛
https://www.tasnimnews.com/fa/news/720969 .2930/49/41
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برای بره نیست .ایبها میخواهبد از ما بدوشبد ،ایبها نمیخواهبد بهه مها
چیزی بدهبد» 2.همچبین ایشان فرمود« :آمریکا دشمن شماره یی مردم
1
محروم و مستضعف جهان است».
امروزه نیز استکبارستیزی سبب اقتدار ما شده است؛ چبانکهه رهبهر
معام انقالب در دیدار با نخست وزیر ژاپن ،رئی جمههور آمریکها را
تیهق مهذاکره ندانسهت .ایهن عزتمبهدی نتیجهه پیهروی از سهیره امههام
حسین است که فرمود« :شگفتا! زنازاده فرزند زنازاده مرا بین یکی از
دو چیز مجبور کرده است ،بین مرگ و ذلت (تسلیم) و هیهات کهه مها
خوارى را بپذیریم» 9.ببابراین رهبر عزتارا و استکبارسهتیز ،میتوانهد
جامعه را از سلطه بیگانگان نجات داده و مردم را به عزت فهرا خوانهد؛
چبانکه امام فرمود:
شما نمیتوانید بگویید که ایران باید قدرتمبد باشد و قدرتمبهد اسهت
و اار شاه برود ،قدرت از بین میرود .ما میخواهیم که این کسی کهه
این ضعف را برای ایران آورده ،قهدرت را بهه ههدر داده اسهت ،ایهن
برود.

0

همچبین امام درباره ذلت رضاشاه فرمود:
من یی وقتی که در یی عکسهی کهه در سهالهای سهابق دیهدم کهه
محمدرضا پهلوی مقابل یکی از روسای جمهور آمریکا ایسهتاده بهود
که اآلن اسم او را یادم نیست [لیبدون جانسون] من دیهدم مثهل یهی
 .2سید روح هّاّلل موسوی خمیبی؛ صحیفه امام؛ ج  ،24ص .964
 .1همان ،ج  ،29ص .121
 .9ابن طاووس؛ اللهوف علی قتلی الطفوف؛ ص .37
 .0سید روح هّاّلل موسوی خمیبی؛ صحیفه امام؛ ج  ،۵ص .۵۷
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عبد ضعیف ایستاده است در مقابهل یهی قدرتمبهد؛ عیبهی برداشهته
است اینطور و اصال به او نگاه نمهیکبهد ،نگهاهش را بهه آن طهرف
انداخته است و این هم مثل یی بچه مکتبی مقابل معلم ایستاده است
و من این قدر ناراحت شدم که وضع ما به ایبجا رسیده است که یهی
کسی که دارد به ما حکومت میکبد ،سلطبت میکبد ،در مقابل ...یهی
اجببی که احتیاج دارد به این کشور ،احتیاج دارد به سرمایهههای ایهن
کشور ،اینطور بایستد.

2

 .8افزایش توان علمی و نظامی

یکی دیگر از راههای حفظ عزت و اقتدار جمهوری اسهالمی ،افهزایش
توان ناامی است؛ زیرا قدرت ناامی ،عامهل مههم بازدارنهده از تجهاوز
دشمن است .فلسفه فراخوانی قرآن به قدرت ناامی نیهز همهین اسهت:

َ ُ َّ َّ
« َو ََِ ُّدوا َل ُه ْم َمظ ْاس َت َط ْف ُت ْم م َْ ُق َّوإ َو م َْ ربظط ْال َخ ْن ُ ْ ُ َ
اِ َو
م
ٍ م م م
اِ ِادو الل م
ال تر مهباون مب م
م
م
َِ ُد َّو ُك ْم 1:هر نیرویی در قدرت دارید ،براى مقابله با آنها [دشمبان] آمهاده

سازید و [همچبین] اسبهاى ورزیده [براى میدان نبرد] ،تا بهه وسهیله
آن ،دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید».
امروز قدرت بازدارندای یی کشور ،محدود به ابزار ناامی نیسهت؛
بلکه دانش سبب اقتدار ملی میشهود .از ایهن روسهت کهه در مباومهه
ساختاری استعماری امروزه ،تکبولهوژی و علهم موجهب تسهلط یهی
کشور بر کشور دیگر میشود .امام علی
 .2همان؛ ج  ،2۵ص .۰۳۵
 .1انفال.64:

میفرماید« :علهم ،قهدرت و

عزتمندی در انقالب عاشورا و انقالب اسالمی

اقتدار است .هر ک
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به آن دست یافت ،فرمانرواست .کسهی کهه بهدان

دست نیافت ،فرمانبر خواهد بود».

2

 .2ابن ابی الحدید؛ شرح نهجالبالغه؛ ج ،14ص .923

