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مقدمه

خداوند متعال، عز  نفس را در وجود انسان به ودیعت نهاده اا با این حالت روانی 
شه، احساس و رفتارش را به سوی سعاد  جهت دهد. مفهوم یانسان اند مابت،

، كرامت یی مانند: عز  نفس، خودباوریها عز  نفس در فرهنم اسالمی را با واژه
 َلَقْد  َو »شناسیم. در سورۀ إسراء فرمود:  نفس، اعتماد به نفس، معرفت نفس و... می

ْمَنا  گوید: مولوی می«  م.یدیكرامت و عز   بخشما فرزندان آدم را  1؛آَدَم  َبنی َكّرَ
  

 ااج َكَرمناست بر فرق  سدر 
 

 

 2 وق َاعَطینداک آویدز  َبدر 
 

، عز  خداوندد اسدت و یمند منشأ عز  و عز  ز منظر قرآن و اها بیتا
 مندان عالم، امدام علدی ها از آن اوست.  موالی عز  ها و سرافرازی رامتكامام 

ْهَلَكهُ یِبَغ َمِن اْعَتَز »فرمود: 
َ
كسی كده از  رید  غیرخددا بده عدز   3؛اْلِتز  ِر ِعّز الَلِه أ

                                                           

 پژوهشگر و استاد سطم عالی حوزه علمیه. *

 .70آیۀ  :. اسراء1

 .3564، ب 892، دفتر پنجم، ص معنوى مثنوى  مولوی، .2

 .444، ص عیون الحكم والمواعظ. لیای واسطی، 3
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  «رساند. برسد، همان عز  ]غیرواقعی[ او را به هالكت می
ام، یدن ایدمندی باشدد و چده بهتدر كده ا  ی از مباحث مهم امروز، عز ید یشا

 دان مطر  گردد!یمندی ساالر شه عز 
های اقویت آن را بدا  با   عز  نفس و زمینهی و ثیوفا در این نوشتار، مراحا ش

بده خواننددگان گرامدی اقددیم  اوجه به قرآن، روایا  و سیره و سخن امام حسین
 شد  جامعۀ امروزمان د بیر از هر زمان د به آن نیازمند است: به كهنیم؛ چراك می

 ترین نیاز انسان . شناخت مهم1

ارین نیازهدای ندو  بشدر  ی از حیاای عز  نفس ی كهدر قدم اول، انسان باید بداند 
جسدم انسدان بددون آب و غدذا  كه متر نیست. چنانكاست و اهمیتر از آب و غذا 

میرد، رو  وی نیز بدون عز  نفس پژمرده خواهد شد. به این جهت برای اربیت  می
اش پاسخ داد. رسالت اربیتی پیامبران الهی نیز در ایدن  انسان، باید به این نیاز روانی

ناری زنندد و مردمدان را بده كهای مجازی و دروغین را به  عز  كهبوده است  جهت
چیدز در اربیدت چدون عدز ، شخصدیت آدمدی را  عز  حقیقی رسانند؛ زیرا هید

ها حفظ  و هید دژی چون عز ، انسان را در برابر وسوسه كند  یم و اابیت نمی اح
 . كند  نمی

َع »پیشوای ششم فرمود: 
َ
؛ُز ِمَن اْلَجَبِل ِإَّن اْلُمْؤِمَن أ

1
زادر یز عزیدمدؤمن از كدوه ن 

 « است.
در حماسۀ عاشورا، انتخاب بهترین راه سدعاد  و عدز   ت امام حسینكحر

های آزاده  ا اداریخ و امدام انسدانكانسان و جامعه اسالمی بود و پیام عز  را برای 
ٌَ »ارسال فرمود:  مندانه خیلی بهتر  مرگ عز   2؛ُذّل  یاٍة فِ یٌر ِمْن َح یِعّز َخ   یفِ   َمْو

                                                           

 .63، ص 5 ج  ،الكافیكلینی، . 1
 .68، ص 4، ج طالب مناقب آل أبی. ابن شهرآشوب، 2
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 «از زندگی ذلیالنه است.
 :كردید كرامت اأكو در روز عاشورا بر این شعار 

َُ َخ »  ٌر ِمْن ُرُكوِب اْلَتارِ یاْلَمْو
ْوَلی ِمْن ُدُخوِل الَنارِ  

َ
 َو اْلَتاُر أ

 ؛یَدارِ  َهَذا َو  َذاةهَ  اةمَ  ِه ةاللَ  َو 
شددن در جهدنم  ننگدین از داخامرگ بهتر از ارا اب عما ننگین است و عما 

ن و آن )ارا اب عما ننگین و دخول در جهنم( در زنددگی یبهتر! و قسم به خدا كه ا
 «ما جاری نخواهد شد!

مندی بده وقدو   براساس عز  تۀ فوق، قیام حضر  سیدالشهدا با اوجه به ن
رامدت انسدان بدود؛ كتب عاشورا، همدان احیدای عدز  و  پیوست و عصارۀ پیام م

مندان، فلسفۀ قیامر را احیای عز  نفس و دوری از ذلدت بیدان  امام عز  كه چنان
ِِ َو هَ یَن اْرَنَت یَقْد َرَكَز بَ  یاْبَن الَدِع  یِإَّن الَدِع »ه و فرمود: كرد ِِ َو الّذَل ََ یِن الّسَل ِمَنةا   َها

 ُِ َبی الَلُه َلَنا َذِلةَك َو َرُسةوُلُه َو اْلُمْؤِمُنةیالّذَل
ْ
َْ َو ث وَّن َو ُحُجةوٌر َطاَبةْت َو ُحُجةوٌر َطُهةَر

بِ 
َ
ُنوٌف َحِم یُنُفوٌس أ

ُ
َِ الّلَئاِم َعَلی َمَصاِرِع اْلِكَرامیٌِ َو أ ّْن ُنْؤِرَر َطاَع

َ
د( یزین )یا 1 ؛ٌِ ِمْن أ

ا یدان دو انتخاب قرار داده اسدت: كشدته شددن یزاده، مرا در م زاده، فرزند ناپاك ناپاك
امبر او و مؤمندان یدم! خداوند و پیدور است كه ما ان به ذّلت دهقبول ذّلت و چقدر 

های پاكی كه ما  سرشت و دامن کاكان پایپسندند و ن هرگز برای ما ذّلت و زبونی نمی
رند. یپذ ن را از ما نمییهای باشرافت، ا رامند و انسانیمردان غ اند و بزرگ را پرورانده
م یم نخدواهیان را بر مرگ شدرافتمندانه ادرجگیبرداری فروما گاه فرمان دیهرگز! ما ه

 «.داد
 س بن اشعث گفت: ی، قكردآن حضر ، وقتی با دشمن اامام حجت 

                                                           

 .55، ص االحزان مثیرنما حلی،   . ابن1
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؟! او فرمان پسر عمویدت را بپدذیر! او بده ییگو می م چهیدان یای حسین! ما نم»
 «.خواهد كردی  یاو ن

ْعِّط »:حضر  فرمود 
ُ
ِفُر ِفةَراَر اْلَتبِ یالَذلِ ِإْعَّطاَ    یِد یبِ   ُكْم یَل َوالَلِه َلأ

َ
1؛ِد یةِل َو َلأ

 

كنم و مانندد بنددگان فدرار  یا شدما نمدیدنه، به خدا قسم! به دست خود، خدود را ذل
 «كنم. نمی

، مدوارد نیره و سدخن امدام حسدیت عاشورایی حضر ، در سكافزون بر حر
ت عز  نفدس یهای مختل  درصدد پرورش و اقو وهیافت كه با شیاوان  ادی مییز

 در نهاد افراد بوده است. 

 . توجه به ارزش انسان 2

اوجه به جایگاه ارزشمند انسان در عالم هستی، او را به پاسداری از عز  نفس خود 
گاه، االش می وامی  هرگز خود را ارزان نفروشد.  كه كند  دارد و انسان آ

ْنُف یلَ »فرماید:  ، عزیزارین عبد خدا میامیرمؤمنان ُِ َس أِلَ ِسُكْم َرَمٌن ِإََل اْلَجَن
َنُه َمْن َرِض یُتوَها ِبَغ یَفالَتبِ  ِِ هدای  جدان 2؛ِس یِباْلَخِس  یا َفَقْد َرِض یِمَن الَلِه ِبالُدنْ  یِرَها َف

د؛ زیرا هر كه از خددا بده یر آن نفروشیمتی جز بهشت نیست؛ پس به غیشما را ق
 «است. زی پست خشنود شدهیگمان به چ ا خشنود شود، بییدن

 گوید:  حافظ در شر  این معنا می

 قدر، حرص استخوان اا كی همایی چون او عالی
ا ددددااهددر ندددددب كدهت ددده همدایدد  آن سددری   
 ی نداف

شدمارد.  رامت انسان را فضیلتی بزرگ میكمولوی هم در دیوان شمس، عز  و 
                                                           

 .98، ص 2، ج االرشاد. شیخ مفید، 1
 .391، ص العقول  تحفشعبه حرانی،   . ابن2
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مطدامع دنیدوی  هرگز خدود را بدا آلدودگی بده كهاست  كسیاما كاز نظر او، انسان 
 و خودش را ارزان نفروشد: ن ند کوچك

گر به هر گدائی،   او خاص از آن مایی كهمن 
 بهایی او بس گران كهمفروش خویر ارزان         

 یا در جایی دیگر:
 پرستان ای غالم صور  به ماال بت شده

 1او چو یوسفی، ولی ن به درون نظر نداری         

  مان به اولین پلۀ عزتی. ا3

شددود.  پددذیرد و اساسدداا عددز  از ایمددان جدددا نمی انسددان مددؤمن هرگددز ذلددت نمی
خواهی، ریشه در فطر  و ایمان انسان دارد و اگر آدمی را از عز  نفسر اهی  عز 
، از انسانیت و ایمانر چیزی باقی نخواهد ماند؛ بنابراین ایمان راستین، اولدین كنند

 خواهی است. پلۀ عز  و عز 
ُموَرُه ُكَلَها َو َلْم »مود: فر امام صادق

ُ
  ِإَّن الَلَه َعَز َو َدَل َفَوَض ِإَلی اْلُمْؤِمِن أ

ّْن   ِه یِإلَ   َفّوْض ی
َ
َُ َقْوَل الَلِه َعَز َو َدَل یُكوَّن َذلِ ی  أ َما َتْسَم

َ
ُة َو ِلَرُسوِلِه َو »ُقوُل یاًل أ ِ  اْلِعّزَ َو ِلّلَ

3؛الً یُكوُّن َذلِ یزًا َو َلیُكوُّن َعزِ یَفاْلُمْؤِمُن  2«َن یِلْلُمْؤِمنِ 
وهمند،  خداوند عزیز و ش 

ه؛ ولی به او اجازه نداده است كه ذلیا كردامام امور مؤمن را به خود او واگذار 
عز  از آن خدا و رسول او و »فرماید:  ای كه می باشد. آیا سخن خدا را نشنیده

 « پس مؤمن همیشه عزیز است و ذلیا نیست.« مؤمنان است؛
                                                           

 .2740، غزل شمارۀ دیوان شمس تبریزى. 1

 .7آیۀ  :. منافقون2
 .63، ص 5 ، ج الكافی، كلینی 3.
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َعُز ِمَن اْلَجَبِل ِإَّن اْلَجَبَل : »سپس پیشوای ششم فرمود
َ
ْسَتَقُل ِمْنةُه یِإَّن اْلُمْؤِمَن أ

ز یدمدؤمن از كدوه ) بلندد و سدرفراز( ن 1ٌ ؛ یِنِه َش یِمْن دِ   ْسَتَقُل یِباْلَمَتاِوِل َو اْلُمْؤِمَن َل
زی كدم یدمدؤمن چن یدن كدم كدرد؛ ولدی از دكندد اوان بدا  زار است. كوه را مییعز

 «شود. نمی

ن دانسدته و ی ی از صفا  ضدروری مدؤمنیداشتن عز  نفس را  نیامام حس
َّن اْلُمْؤِمَن َل  اَك یإِ »د:یفرما می ِِ ْوٍم یةْتَتِذُر َو اْلُمَناِفُق ُكةَل یُ  َو َل یِس یَو َما َتْتَتِذُر ِمْنُه َف

2؛ْتَتِذریُ  َو  یِس ی
دار  دارد ]و عز  نفس را خدشه از به پوزشیی كه نیاز انجام كارها 

 لبد؛ ولدی منداف  ]كده  كند و نه پوزش می را مؤمن نه كار بد مییز؛ زیكند[ بپره می
وسدته عدذرخواهی یدهد و پ ست[، هر روز كار بد انجام مییبرای خود ارزش قائا ن

 « كند. می

 .  تقوا و پرهیزگاری4

دهدد،  اعتمداد بده نفدس می بده انسدان كهاقوا از عواملی است بعد از ایمان راسخ، 
 دهد.    رامت رسانده و عزیز و گرامی قرار میكشخص را به جایگاه عز  و 

دری سددراف ندگی. اقددوا راه  آورد و پددرده داری )اقددوا(، سددرافرازی مددی خودنگدده
 سازد. زگاری ارجمند مییپره و كشاند د و خودخواهی به گمراهی میینما می

3 ؛ِذلیةُتِتُز  اْلُفُجةوُر   الَتْقَوی»:علی رمؤمنانی و فرموده است امیچه ن 
اقدوا  

 «سازد. ا مییبخشد و ابه اری ذل عز  می

 عزت نفس حاج مالهادی سبزواری

ار  عز  نفسی كاز »اند:  حاج مالهادی سبزواری نوشته در احوال فیلسوف بزرگ،
                                                           

 . همان.1
 .248، ص العقول  تحف ،شعبه حرانی  . ابن2
 .462، ص تصنیف غررالحكم و دررالكلم. امیمی آمدی، 3
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خواسدت. احد  و هددایا را نیدز اصدالا قبدول  س چیدزی نمیكد داشت، از هید كه
آالیشدی و نهایدت  مال زهد و اقدوا، صددق و صدفا و بیك. همۀ عمر را، در كرد نمی

 از شاهان و ثروامندان اعتنایی نداشت. کی گذرانید. به هید« عز  نفس»
فدرش ااداق  كدهش رفدت و روی حصدیری ا شاه، در سبزوار به خاندۀ ناصرالدین

. كردسی درخواست تابی را در اصول دین به زبان پاركادریس بود، نشست و األی  
پدس از رفددتن، پانصدداومان بددرای مالهدادی فرسددتاد؛ ولدی آن مددرد عزیددزالنفس و 

الطبع نپذیرفت و نص  آن را به  الب و نصد  دیگدر را بده فقدرا حوالده داد و  منیع
 1به سادا ، دوبرابر دیگران بدهند. كهدستور فرمود 

گرفتن شرافت و  اوج  كهخودسازی و اصفیۀ با ن از مواردی است  افزون بر آن، 
های خودسداخته، عزیزادرین اشدخاص  كرامت و عز  نفس را در پی دارد و انسدان

نا  آندان د نده انهدا در عصدر  ا  و سكامام حر كهجامعۀ اسالمی هستند؛  وری 
شدود؛ بدرای  ها مطدر  می منزلۀ الگوی انسان های آینده هم د به در زمان  هخود، بل
با اقوا و پرهیزگداری،  كنند مندند، االش می د عالقهبه سعاد  خو كهسانی كهمین، 
د یدارند و هرگاه گرفتار آلودگی شدند، با ام وفا نگه رامت خود را همواره شكعز  و 

ه و خدود را از كدردر یبه رحمت و فضا خدا، از درگاه حضر  ح   لدب بخشدا
ر، خواری گناه برهانند اا رو  عز ، عظمت و كرامت انسدانی را در وجدود خدوی

 دوباره زنده كنند. 
2؛هیِهْنَها ِباْلَمْتِص یَلْم   َنْفُسهُ   ِه یَعلَ   َكُرَمْت   َمْن »د:یفرما می امام علی

كسی كده  
ا نخواهدد یدبزرگی و كرامت نفس خود را باور داشته باشد، آن را با گناه، پست و ذل

 « كرد.

                                                           

 .12، ص حاج مالهادى سبزوارىدیوان . 1

 .439، ص تصنیف غررالحكم و دررالكلم. امیمی آمدی، 2
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 مداری  . والیت5

ا اعت از رهبدر  كه كند  می کبهتر در یگریزمان دامروز جامعۀ اسالمی ما، از هر 
صالم و ولی امر، چقدر عز  جامعه را بده دنبدال دارد و هدر كسدی دنبدال عدز  و 

و جانشدینان  سربلندی است، باید مطیع و پیرو اولیای الهی و پیشوایان معصوم
ْمةِر َتَمةاُم » فرمدود: امام سدجاد   هآن گرامیان باشد؛ چنان ُِ ُوََلِة اأْلَ ؛اْلِتةّز   َطاَعة

1
 

 «پیروی از اولیای امر، امام عز  است.
وه و عز  فردی همدراه  ت شكآری ابعیت از ولی خدا و رهبر الهی، نه انها شو

ار و  دشود. دشمنان م سبب اعالی و عز  جامعه و نظام اسالمی نیز می  هدارد، بل
سدتن ابهدت و عظمدت  بدرای ش كدهاندد  گر جوامع اسدالمی، خدوب فهمیده حیله

در صددر اسدالم چندین   ده؛ چنانكننددانان، باید رهبران صالم را از آنان دور مسلم
ستون خیمۀ نظام اسالمی، رهبری  ولی امر است  كهند. دشمنان ما بر این باورند كرد

بدین مدردم و رهبدری فاصدله  كنندد و باید درصدد اضعی  آن باشند. آنان االش می
ن مخالفان كرد سازی، برجسته معادل در سخنان رهبری، کی . آنان با اشكنندایجاد 

ت رهبری و به فراموشی سپردن رهنمودهای ولی امر مسلمین، اهدداف خدود را كحر
 .كنند شیدن امت اسالم دنبال میكدر به ذلت 

سخنر در میدان مدردم  كهامت و رهبری  اند، امام بی دشمنان اسالم متوجه شده
، در این باره فرمود: اواند اأثیری داشته باشد. حضر  علی خریداری ندارد، نمی

« 
ْ
 «شود، رأیی ندارد. از او ا اعت نمی كه كسی 2؛َّطاعیِلَمْن َل  یَل َرأ

نخواهد داشدت. بده ایدن را ها  امام نیز، قدر  مقاومت در مقابا او ئه امت بی
ن امدت از امدام و رهبدر بیددار بدوده كرده درصدد جدابار جهانی هموار سبب، است
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امت را پشت سدر  كهرساند، امامی است  است. آن ه جامعۀ اسالمی را به عز  می
ولی الله اعظدم، حضدر   كهدارد و عز  واقعی جامعۀ اسالمی زمانی خواهد بود 

؛ كندد ت كو امت در پشت سر حضرار قدم به قدم حر كند اهور  امر صاحب
 »  خوانیم: در دعای ندبه می  هچنان

َ
؛اِ  َو ُمِذُل اأْلَْعةَداِ  یُمِتُز اأْلَْولِ   َن یأ

جاسدت آن ك 1
 «به دوستانر عز  بخشد و دشمنان را زبون سازد؟ كهامامی 

 طلبی . مقاومت و شهادت6

ای نباشدد و   لبی و جهاد در راه خدا در افدراد جامعده اگر روحیۀ مقاومت، شهاد 
ای  بدار و آیندده روری و اعلقا  ماّدی مشغول شوند، سرنوشدتی ذلتپ افراد آن به ان

 آمیز خواهند داشت. حقار 
َّن اْلِجَهةاَد َبةاٌب ِمةْن »فرماید:  ، در خطبۀ معروف خود میامیر مؤمنان علی ِِ َف

ْولِ 
َ
ِِ أ ِِ َفَتَحُه الَلُه ِلَخاَص ْبَواِب اْلَجَن

َ
ُِ َو یُع الَلةِه اْلَحِصةاِئِه َو ُهَو ِلَبةاُس الَتْقةَوی َو ِدْر یأ َن

ْلَبَسةُه الَلةُه َرةْوَب الةُذّل َو َشةِمَلُه اْلةَباَلُ  َو دُ یُدَنُتُه اْلَورِ 
َ
ًِ َعْنةُه أ ُِ َفَمْن َتَرَكُه َرْغَب َث یةَق

ْسَهاِب َو ُادِ  اْلِجَهةاِد َو  َِ ییَل اْلَحُق ِمْنُه ِبَتْض یِبالَصَغاِر َو اْلَقَماَ ِة َو ُضِرَب َعَلی َقْلِبِه ِباإْلِ
ََ الَنَصِیِس  َِ َو ُمِن 2؛َم اْلَخْس

 كدهجهاد در راه خدا، دری از درهای بهشدت اسدت  
م و  دخداوند آن را بر دوستان خاص خود گشوده است. جهاد، لباس اقدوا، زره مح

، خداوند كند  کجهاد را ناخوشایند دانسته و ار كه كسیسپر مطمئن خداوند است. 
و  کوچدكشدود،  پوشاند، دچار بال و مصدیبت مدی بر او می لباس ذلت و خواری را

گرداند و به علدت  ماند، ح  از او روی می گردد، دل او در پردۀ گمراهی می ذلیا می
 «وم و از عدالت محروم است. جهاد، به خواری مح کار

روحیدۀ جهداد و شدهاد  را در وجودشدان  كده ب  این بینر الهدی، مردمدانی 
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هدای  اهداف واالیشان اسدتقامت ورزندد و بدرای احقد  آرمان و در راه كننداقویت 
مقدس الهی با امام وجود به اسدتقبال شدهاد  بروندد، ملتدی عزیدز، مدورد اوجده 

 دیگران، مقتدر و مستقا خواهند بود.
برای همین رزمندگان و جهادگران راه خدا، همیشه در ص  مقددم پاسدداری از 

كنند با ناار جدان خدویر از مدرز عدز  و  یعز  و شرافت قرار دارند. آنها االش م
 شرافت پاسداری كنند و خود نیز به عز  ابدی برسند. 

َو ِإّْن َتُكةِن »، سرور مجاهدان و سدید شدهیدان فرمدود:حضر  امام حسین
ْنِشَئْت 

ُ
َِ أ ْبَداُّن ِلْلَمْو   اأْلَ

ْفَضل یِِ فِ یَفَقْتُل اْمِرٍئ ِبالَس 
َ
 1 الَلِه أ

شددن انسدان بدا شمشدیر در راه  شتهكاندد،  ها برای مدرگ آفریدده شدده اگر بدن 
 «خداوند، برارین نو  مرگ است.

و   تب پرمایۀ رسول گرامدی اسدالم ساالر شهیدان، عش  به شهاد  را از م
 آموخته بود. اش امیرمؤمنان پدر گرامی

َُ َاّنی اُ »فرمود: می رسول خدا قُتُل ِفی َسبیِل الّلةِه  َو اّلذی َنفسی ِبیده َلودد
2؛ُرَم ُاحیا  ُرّم ُاقُتُل  ُرَم ُاحیا  ُرُم ُاقُتُل 

جانم در دست اوست! دوست  كهسوگند به آن  
شته شوم؛ سدپس زندده شدوم و كشته شوم؛ سپس زنده شوم و آنگاه كدارم در راه خدا 

 «شته شوم.كآنگاه 
ه بود. آن حضر  هم كرد، نیز بارها این عش  درونی خود را ااهار امام علی

. ایشدان بدرای كدرد ر ایدن افتخدار را آرزو مدی برای خود و هم بدرای یداران ندزدی
اشددتر، چنددین مقددامی را از خداونددد خواسددته و  کممتددازارین یددارش، جندداب مال
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ّْن »فرمود:
َ
؛ِه َراِغُبوّنیالَشَهاَدِة َو ِإَنا ِإلَ  َو َلَك ِبالَسَتاَدِة َو  یْخِتَم لِ یأسثُل الّلَه أ

1
مدن از  

پایان عمر من و ادو را بده رسدتگاری و شدهاد   كه كنم خدای متعال درخواست می
 «ما به مالقا  او مشتاق هستیم. كهو البته  كند ختم 

وفده در آسدتانۀ احقد  قدرار كاش در محراب مسجد  آرزوی دیرینه كهو هنگامی 
؛تبِكفزَ و رّب ال»فرمود:  مال رضایتكگرفت، با 

2
 كدهعبده كسوگند به خددای  

 «رستگار شدم!
مندانه است. پیروزی بر شیطان و فتم  شهاد ، در حقیقت پیروزی و فتم عز 

ُصوَ  ِبنا ِإلّاَ ِإْحَدى »د: یفرما می ماال  و فضایا، قرآنكهای رفیع  قّله ُقْل َهْل َتَرّبَ
ی را انتظار دارید )پیروزی یا  ی از دو نی بگو، آیا دربارۀ ما جز ی 3؛ نییاْلُحْسنَ 

 «شهاد (؟
شدتن دشدمن، هدر دو كباور و خدامحور، هم شهاد  و هدم  برای مسلمان  دین

هدف او از جهاد مقدسدر، احقداق و اعدتالی پدرچم حد ،  كهپیروزی است؛ چرا
ها و فسادها  دادها، ستمراه انسانیت و پراو افشاندن در الما  استب ن شاهكردروشن 

است؛ برای همین او در هر دو صدور  بده ایدن هددف واالیدر رسدیده و موجدب 
 های الهی و انسانی شده است. ام ارزش استح

 گوید: سعدی می
 

 زنددده كدددام اسددت َبددر  هوشددیار؟
 

 
 

 بمیددرد بدده سددر كددوی یددار  ددهآن
 

اران پرداخته یۀ یت روحیری از اشعار حماسی به اقویگ آن حضر  گاهی با بهره
داشت. هنگدامی كده حدر راه را بدر كداروان امدام  ر را ابراز مییو عظمت نفس خو
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ی انجددام داد. آنگدداه كدده حددّر از یوگوهددا بسددت، آن حضددر  بددا او گفت نیحسدد
رخواهی امام پرداخته و یحت و خیای نگرفت، به نص جهیوس شد و نتیوگوها مأ گفت

خدا جانت را حفظ كن. مدن مطمئدنم ! برای نیای حس»به ایشان عرضه داشت: 
و امدام « نجامدد، ادو كشدته خدواهی شدد!ین گدروه بده جندم بیكه اگر كار شما با ا

َِ ُتَخةةّوُفنی» ای مصددّمم فرمددود: بددا چهددره نیحسدد  مددرگ از مددرا ایددآ ؛َاَفِبةةاْلَمْو
 اریی به كه وقتی او. شوم می ادآوری را اوسی جوانمرد آن گفتار او به من ارسانی؟ می

ر برخدورد. پسدرعمو چدون از یر راه به پسرعمویدر مس شتافته بود، خدا رسول
ن هشددار یشدن بر حذر داشته و چند مقصد جوانمرد اوسی باخبر شد، او را از كشته

اّمدا آن جدوانمرد « است و كشته خواهی شدد! کن راه خطرنایروی؟ ا كجا می»داد: 
ان كرده و جدوانمردی یخود را ب زۀ واالییت شعر، هدف و انگیاوسی با قرائت چند ب

 اش را اثبا  نمود.  و دالوری
 احی قرائت كرد:ید ریزیاشعار جوان اوسی را برای حّر بن  نیآنگاه امام حس 

َِ  َفما َسَاْمضی»  اْلَفتی َعَلی عاٌر  ِباْلَمو
 رًا َو داَهَد ُمْسِلماً یِاذا ما َنوی َخ 

  َن ِبَنْفِسِه یَو واسی الّرداَل الَصاِلح
َِ مْجِرماً   1 َو فاَرَق َمْثُبورًا َو خاَل

ست؛ در حالی كه مقصدد او حد  و یجوانمرد عار ن کیروم و مرگ برای  من می
ه و از زندگی همراه با كرداالش او برای اسالم باشد. او در راه مردان صالم جانباری 

 .«كند  ارس و ذلت جدا شده و با مجرمان مخالفت می

عزتنوابصفویشهيدراه

گفتده  1«سیدمجتبی نواب صفوی»د سرفراز یی ی از افسران مأمور اجرای اعدام شه
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نظیدرش، كرامدت و بزرگدواری و  نواب صفوی با ایمان راسخ و استقامت بی»است: 
ها  ر آمبوالنسیا كرد و من هنوز هم، هرگاه صدای آژیعز  احترامر را بر من احم

افتم كده او بدا عشد ، سدوز و    نواب میاد شب شهادیلرزد و  شنوم، بدنم می را می
د! غسدا یدلم! مظفرم! محمدم! عجلده كنیخل»گفت:  ارانر مییصالبت خاصی به 

 2«منتظر ماست. هیام حضر  زهرای مرض د! جدهیشهاد  كن
، و این چنین عز  خود و مسلمانان را با اأسی از موالیشان حضر  سیدالشهدا 

 لبی را در دانشگاه شهاد  اا ابدد بدرای  رسی عز كو  كرددر  ول ااریخ جاودانه 
 .« كردخواهان عالم ایجاد  عز 

  مداری، خاضعانه آن گرامدی را سدتایر مدی خواه و عز  امروز هر انسان آزادی
گوهر ذاای خویر را ارزان نفروخت و جانر را در مقابا عدز  و بیدداری  كه كند
 . كردیشانر فدا ك هم

مداال  معندوی و علمدی، انقطدا  از كسدب ك جدویی، عباد ، ا اعدت و ح 
های خدود و اقتصداد مقداومتی، اجتنداب از دنیاپرسدتی و  غیرخدا، قناعت به داشدته

بایدد در ایدن مسدیر  كدهی است یها های ذلت، از دیگر قدم ها و زمینه شناخت ریشه
 برداشت اا همیشه در دنیا و آخر  عزیز و سرافراز بود.

ربالکمداربانویعزت

اد كردندد، حضدر  یز را وارد مجلس ابن نیمی كه زنان و كودكان امام حسهنگا
 ور ناشناس و با كمال عدز ،  ده وارد مجلس شد، بهیبا قامتی كامالا پوش نبیز

                                                                                                                        

، 1334مداه  وهفتمین روز دی . شهید نواب رهبر فدائیان اسالم و یاران فداكارش، سدحرگاهان بیسدت1
محمدرضدا صدفت  ، بده دسدت سدفاكان اهریمنمصادف با شب شهاد  حضر  فا مۀ زهدرا

هدای الهدی و اعدتالی پدرچم  سازی در راه احیای ارزش پهلوی، به شهاد  رسیدند و افتخار حماسه
 ح  در اقصا نقاط عالم را به نام خود ثبت كردند.
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 ای نشست و بانوان دیگر گرد او حلقه زدند. اقتدار و شهامت، در گوشه

حضدر  پاسدخ « سدت؟یك مت بدرن زن یا 1َمن هِذِه اْلُمَتَكّبَرة؟»اد گفت: یز ابن
  نبین زیا»جواب نداد. كسی گفت:  نبید؛ ولی زیباره پرس نداد. دوباره و سه

اد خواسدت بدا سدخنانر دل آن بدانو را یدز اسدت. آنگداه ابن دختر فا مه زهدرا
 ؛ برای همین خطاب به آن حضر  گفدت:كند ه و خوار كردبسوزاند، او را شماات 

حدوَرَتُكم الحمُد لّلِه اّلذی َفَضَحُكم»
ُ
حمد و سپاس خداوندی را  ؛َو َقَتَلُكم و أكَذَب أ

 «كه شما را رسوا كرد، به قتا رساند و دروغتان را در گفتار آش ار ساخت.
اْلَحمُد للِه اَلةَذی » اد با كمال شجاعت فرمود:یز در پاسخ ابن نبیحضر  ز
ْكَرَمنا بُمَحَمٍد 

َ
كةَذُب یفَتَضةُح الفاِسةُق و یرًا َل َكما َتُقةوُل َو إّنمةا یو َطَهَرنا َتّْطه أ

 محمددحمد و سپاس خداونددی را سزاسدت كده مدا را بده ؛ ُرنایالفاِدُر و ُهَو َغ 
ی! همانا یگو ست كه مییگونه ن نیو مطهر ساخت. ا کگرامی داشت و بطور كاما پا

 «گری است؛ نه ما!یاو د كهشود  ب مییفاس ، رسوا و بدكار ا ذ
 «دی؟یتت چگونه دیكار خدا را دربارۀ برادر و اها ب»اد گفت: یز ابن

 »حضر  فرمود: 
َ
ِهم اْلَقْتةَل َفَبةَرُوا یال؛ هُؤَلِ  َقْوٌم َكَتَ  الَلُه َعلَ یإَّل َدم  ُت یما َرأ

نددان یدم. ایددزی ندیددی چیبددایر و زیددمددن از خداونددد جددز خ ؛إلةةی َمضةةاِدِتهم
ن رو یدشان ساخت؛ از ا شهاد  را سرنوشت مندانی بودند كه خداوند مقام سعاد 

 «های ابدی خود شتافتند. )داو لبانه( به خوابگاه

                                                           

ه  َمدْن هدذ  »زیداد پرسدید:   ، چنان خود را پوشانده بود كه ابدنزینب». در نقا دیگری آمده است: 1
َتَنِ َره؛ این زن ناشناس كیسدت؟ هاى حضترت  نگتاهی بته خطبته ؛454، ص ةوفیتات األئمت« )اْلم 

 (73، ص زینب


