
 « خانواده عزّت مدار* خانواده حسيني »
 محمدالهي خراساني  : استاد 

 
 (  29خ شهيد هاشمي نژاد  مشهد مقدس ، راه آهن ،)مسجد آيت اهلل ميالني رَحِمَهُ اهللُ 

 (  شب اوّل محرّم)  98/ شهريورماه /  9
 

 :  پرسش شب اوّل 
 چرا نهضت حسيني ، نهضتي عزّت مدار است ؟

 



 : نكته اّول 
 :  نهضت حضرت را تحريف كنند ( خواسته يا ناخواسته)ممكن است عدّه اي 

 

 !!!!!حضرت براي بيعت نكردن و حفظ جان خانواده اش از مدينه و مكّه بيرون رفتند 
 

 : چنين كالمي تحريف است چون خالف موضع گيري خود حضرت ميباشد 
 

 اعالم و اعالن خروج عليه يزيد جهت اصالح امّت    
 : بعنوان نمونه 

 «سكوت در مقابل حاكم جائر ممنوع»: توصيه به حرّ در ابتداي مالقات    



 :  نكته دوّم 
 از اين نهضت عزتمندانه عليه السالم هدف امام حسين : 

 

 افشاي چهره بني اميّه 

 اعالم عدم صالحيت بني اميّه جهت مرجعيّت ديني 

 (كه بعد از پيغمبرشروع شده بود)جلوگيري از استحاله ديني 



 : نكته سّوم 
 

 

 

 با امثال يزيد بيعت نمي كنم : نفي مداري مرحله ي     
 
 مراحل نهضت حسيني  : 

 
 عليه خليفه فاسق اقدام مي كنم : نهي محوري مرحله ي     



 است  عّزت مداريو  عّزتمهمترين شاخص نهضت حسيني 
 
 منطق يزيد و يزيدي ها :   

 ... (به هر قيمتي و به هر شكلي و با هر وسيله اي )مسئله بودن يا نبودن است    

 
 
 
 امّا منطق حسيني و حسيني ها  :  

 است   ذلّتو  عزّتمسئله       



  ،عليه السالم چه دليلي وجود دارد كه نهضت امام حسين 
 يك نهضت عّزت مدار است ؟؟ 

 

 (  سخنراني هاي ايشان در جاهاي مختلف)موضع گيري هاي حضرت : دليل اوّل 

 
 رجزخواني اصحاب ايشان : دليل دوّم 



 موضع گيري هاي حضرت : دليل اّول 
 در مقابل حاكم مدينه كه قصد داشت براي يزيد بيعت بگيرد داراإلماره پاسخ امام در : موضع اوّل: 

 ابتداي مرحله نفي مداري  

 اولياء الهي ، محل رفت و آمد مالئكه و  اهل بيت پيغمبر ،: تبيين جايگاه خودشان  ... 

 فاجر و  فاسق ،  قاتل ،: تبيين وضعيت يزيد  ... 

 «««مِثلي ال يُبايِعُ مِثلَه »»» 
 

 ابتداي مرحله نهي مداري                خروج از مكّه به سمت كوفه  : موضع دوّم 

 به اميد اصالح امّت جدّم ، هر كس آمادگي كامل دارد و نمي ترسد باما حركت كند خروج كردم من عليه خليفه فاسق 

 «««  .... مَن كانَ باذِال فينا مُحجَتَهُ »»» 



 موضع گيري هاي حضرت : دليل اّول 
 هنگام رويارويي با سپاه حرّ: موضع سوّم 

است و  عزّتدر چنين شرايطي مرگ  مگر نمي بينيد به حق عمل نمي شود ،
 است  ذلّتبا اين ظالمان  زندگي

 
 مرگ سرخ به از زندگي ننگين استكه *** است  بزرگ فلسفه قتل شاه دين حسين اين 

  

 كسي كه چنينش مرام وايين استخوشا *** است حسين مظهر آزادگي و آزادي 
  

 اين مرام حسين است ومنطق دين استكه *** برو نه ظلم كن به كسي و نه به زير ظلم 
  

 چه گريه بر االم قلب تسكين استاگر *** كافيست همين نه گريه بر ان شاه تشنه لب 
 



 موضع گيري هاي حضرت : دليل اّول 
 : روز عاشورا : موضع چهارم 

 

 مخيّر كرده ، ( بيعت)ذلّتو ( شمشير)عزّتبدكاره فرزند بدكاره من را بين 

 ذلّت از ما دور باد   ،هيهات منّا الذلة 
 

 :  روز عاشوراء ابتداي جنگ : موضع پنجم 
 

 ذليالنه به اينهانخواهم داد  بيعت  به خدا قسم دست



 رجزهاي اصحاب ، : دليل دّوم 
 است  عّزتبيانگر اين است كه هدف اصلي حفظ 

 بعنوان مثال  : 
 عليه السالم رجز حضرت ابالفضل . 1

 

 اين حرامزاده بر ما مسلّط نخواهد شد  : عليه السالم رجز حضرت علي اكبر . 2
 

 رجز خواني زهير . 3
 

 ...  اميري حسينٌ و نعم األمير : رجز خواني شهيد جوان . 4
 

 ....  و . 5



 پرسش شب دّوم 

 عزّت و عزّت مداري به چه معناست ؟ 
 
 

 پاسخ را تا پايان مراسم تحويل دهيد  



   خانواده حسینی 
 

 خانواده عزّت مدار   
 : خالصه مطالب شب دوّم 

 علیه السالم  حسینیمعنای عزّت و عزّت مداری در نهضت 

 الهی خراسانی : استاد 

 َرِحَمُه هللُا مسجد آیت هللا مبالنی 

   29خ شهید هاشمی نژاد . میدان راه آهن . مشهد مقّدس 

   1398شهریور .  1441محرم 



 

 

 

   عزّتاحتماالت مطرح شده در معناي 



 احتمال اوّل 

 عزّت به معناي : 
 غلبه كردن ، پيروز شدن 

 (کسی که پیروز شده است: عزیز )
 
 

 نمي باشد عليه السالم قطعاً اين معناي عزّتِ نهضت حسيني 

 چرا كه حضرت در ظاهر سيطره پيدا نكردند 



 احتمال دوّم 

 عزّت به معناي : 

 شدّت ، صالبت ، سرسختي نشان دادن ، مدارا نكردن  

 

 قطعاً اين معناي عزّت براي نهضت حسيني نيست 
 

 برقراري صلح چرا كه رفتارهاي متعدّدي از حضرت مشاهده شده براي مدارا كردن و 

 حضرت نسبت حتّي دشمنان و حتّي در آخرين لحظه  خيرخواهيو 



 احتمال سوّم 

 عزّت به معناي عرفي  : 

 محبوب ديگران بودن  
 

 قابل تطبيق نمي باشد عليه السالم قطعاً اين معناي براي نهضت حسيني 

 

 بودند   عليه السالم چرا كه اگر خاطرخواه امام حسين 

 نمي كردند  بي رحمي اينگونه 



 معنای چهارم 

 عليه السالم  حسينيمعناي عزّت در نهضت : 

 نفوذ ناپذيري  

 شكست ناپذيري  

 به اين معنا عزّت مدار بودعليه السالم نهضت حسيني 

   عليه السالم  زيرا نه تنها امام بلكه ياران امام 

 تكليف خود را تا آخر پيش بردند      

 در روحيّه ي ياران امام وارد نشد تزلزليكمترين حتّي 

 ...   إلهي رِضاً بِرِضائِکَ 



 پرسش شب سوّم 

 

   از نگاه دين  عزّتتفاوت 

 از نگاه روانشناسي غربي ؟ عزّتبا   
 
 
 

 پاسخ سوال را تا پايان مراسم تحويل دهيد 



 خالصه مطالب شب سّوم 

  دينتفاوت نگاه 

 و 

 روانشناسی غرب نگاه 

   عزّتبه مفهوم 

 خانواده حسینی ، خانواده عّزت مدار 

 محمد الهی خراسانی : استاد 

 مسجد آیت هللا میالنی َرِحَمهُ هللاُ 

  29مشهد مقّدس ، میدان راه آهن ، خ شهید هاشمی نزاد 

   98شهریور 

 



 ثبات شخصيّت == عزّت 

 (درخوشي ها و ناخوشي ها)خود را نباختن  

 امام و يارانش عزيز و نفوذ ناپذير بودند  

 است  عزّت مدار يک نهضت عليه السالم نهضت حسيني و 

 
 لحظه در مسير انجام تكليف قدم برداشتند   آخرينچرا كه تا 

 
 
 

 اين معناي عزّت منافاتي با غربت و مظلوميّت ندارد  



 لِلّه العِزه جمیعاً 

 از نگاه دين منشاء عزّت ، خداوند متعال است 
 
 

 است خود انسان در نگاه روانشناسي غربي ، مالک و منشاء عزّت 
 

 مهم است « من»فقط 
 

 



 جايگاه علم و دانش در دين 

  از نگاه مسيحيّت تحريف شده ، بين دانش و دين تنافي وجود دارد 
 
 
 نه تنها دين با علم تنافي ندارد بلكه تشويق به   اسالمخصوصاً اديان الهي امّا از نگاه ، 

 ،  دانستن  
 ، ياد گرفتن    
 ياد دادنو      
 مي كند           

 

 و خيلي از علماء دين ، حكيم هم بوده اند  عليه السالم خيلي از شاگردان امام صادق 



 سوال شب چهارم 

 
 

 « اعتماد به نفس » 

 چه جايگاهي دارد ؟ تربيت اسالمي در 
 
 
 
 

 پاسخ سوال را تا پايان مراسم تحويل دهيد  
 



 خانواده حسيني ، خانواده عزّت مدار

 الهي خراساني  : استاد 

 دهه اول محرّم 

 مسجد آيت اهلل ميالني رَحِمَهُ اهللُ  

   98شهريور 



 احساس شخصيّت
 : يعني 

 شناخت توانايي هايِ شخصي و باور داشتنِ به آن ها 
 منتظر ديگران نبودن 
  خود آگاهي 

 

 
 احساس شخصيّت باعث مي شود

 

 بتوانم از توانايي هايم بهره بيشتري ببرم    



 
 ...(پرخاشگري،عصيانيّت و)مشكالت رواني       

 
 مي تواند منجر به ضعف شخصيّت 

 
 اقدام هر عملي بدون توجه به عواقبش       

 
 شود



 همراه با توكل به خدا مطلوب است( توجّه به توانايي ها و استعدادهاي دروني)اعتماد به نفس 

 امّا خود را محور عالم دانستن اشتباه است 





 

 است ؟  ذلّتاست كه عين  عزّتكدام 
 
 

 پاسخ سوال را تا پايان مراسم تحويل دهيد 



 كدام عزّت است كه عين ذلّت است؟
 خانواده عزّت مدار   ،حسيني  خانواده

 محمد الهي خراساني  : استاد 

 مسجد آيت اهلل ميالني رَحِمَهُ اهلل ُ

 ق . ه  1441محرم . دهه اول 

  29خ شهيد هاشمي نژاد . ميدان راه آهن . مشهد مقدّس 



 بزرگترين نقص روانشناسي غربي 

 :  توجه به اين نكته كه 

 روحِ اوست نه جسمش   ،حقيقتِ انسان 



 در نگاه دين  
 انساني است  كرامتِ ريشه ي شخصيّتِ هر انساني ،

 و   

 است  تعاليحق كرامتِ انساني از طرفِ 



 موجوديّتِ غرب به استضعاف و استحمار است 

 تا زماني كه بتواند ديگران را از لحاظ فكري ، ضعيف نگه دارد 

 مي تواند بر آنها مسلّط باشد  



 انسان  فرودو  اوجانسان   ،   سقوطو  صعود

 با هم فاصله دارد   خيلي
 : همانند انرژي اتمي 

   

 باشد  انرژيپرفايده ترين         
 كه مي تواند 

 باشد ... و  بمبخطرناک ترين         



 فرق اسالم با مسيحيّتِ تحريف شده 

 اسالم مي گويد : 

  تو ذاتاً  بد نيستي  ،  فقط بايد مراقب باشي كه خوبيت را حفظ كني ! اي انسان 

 

 مسيحيّتِ تحريف شده مي گويد: 

 ( مسيح فديه براي گناه بشر است )انسان گناه ذاتي دارد    



 : آنقدر مهم است كه  مؤمن عزّت
 

 اجازه نداده است  مؤمنبه  خداوند
 

 ش را در هر مسيري خرج كند عزّت 



 :  عزّت نفس يعني 

 باوري  خدا+ باوري  خود  

 ارزشي ندارد  عزّت نفسي كه ريشه در كرامت انساني نداشته باشد 



 عزّت اگر در جهت حق باشد عزّت است  

 اما  

 است   ذلّتعين  اگر عزّت در مقابل حق باشد ،
 سرسختي و صالبت نشان دادن براي تپذيرفتن حق  

 عزّتي است كه عين ذلّت است 
 

 زيرا چنين شخصي كرامت خودش را زير سؤال مي برد و استعدادهايش را كور مي كند
 عمر سعد :  فرد ذليل     

   مانند

 (  واقعه حرّه)اهالي مدينه : جامعه ذليل     



 سوال شب ششم  

 

 ؟است  عزّتذلّت هايي است كه عين چه 
 

 

 

 

 پاسخ سوال را تا پايان مراسم تحويل دهيد 



 خالصه مطالب شب ششم 

 است ؟ عزّتچه ذلّت هايي است كه عين 

 مدار  عزّت، خانواده  حسینیخانواده 

 محمد الهی خراسانی : استاد 

 ( 1398شهریور )دهه اوّل محرم 

 َرِحَمُه هللُا مشهد مقّدس ، مسجد آیت هللا میالنی 

  29راه آهن ، خ شهید هاشمی نژاد 



 تفاوت نگاه روانشناسي غربي و اسالم به مفهوم 

 «عزّت»
 است خود محوري در نگاه روانشناسي غربي مبتني بر 

 است خدامحورامّا در اسالم 
 

 به همه چيز از جمله انسان استمحدود به نگرش مادّي در نگاه روانشناسي غربي 

 فرامادّيامّا در معارف اسالمي مبتني است بر نگرش   
 

 است محدود به دنيا در روانشناسي غربي همه چيز 

 است ابديّت انديشي امّا در معارف اسالمي صحبت از 



 : عزّت يعني 
 

 سعادت ابديشكست ناپذيري در مسير رسيدن به 
 

 

 لذا عزّتي كه مانع رشد بشود عزّت نيست

 است  ذلّتبلكه عين  



  ذلّت در مقابل خداوند بلند مرتبه 
 و سربلندي است  عزّتعين 

 

 ذلّت در مقابل پدر و مادر 
 و سربلندي است  عزّتعين 

 

ذلّت در برابر معلّم 
 و سربلندي است  عزّتعين  

 



 :سوال شب هفتم 

 عواملِ افزايش 

 «عزّتِ نفس » 

    رواياتو  آياتاز ديدگاه  

 ؟ چيست  
 

 .  پاسخ سوال را تا پایان مراسم تحویل دهید 



 خالصه مطالب شب هفتم

 عوامل افزايش عزّت 

 خانواده حسيني ،  خانواده عزّت مدار  

 محمد الهي خراساني : استاد 

   1441دهه اوّل محرم 

 مسجد آيت هللا میالني َرِحَمُه هللُا  



 عوامل افزايش عزّت در آيات و روايات 

  طاعت الهي 

  (نا امیدي از ديگران)قطع وابستگي از غير خدا 

  (قناعت در امور معنوي مذموم است)در امور دنيوي و مادّي قناعت 

  انصاف داشتن 

  كنترل كردن خشم 

 و  ... 



 سؤال شب هشتم 

 آدمي چيست ؟   ذلّتاسباب 
 
 
 پاسخ سوال را تا پايان مراسم تحويل دهيد



 خالصه مطالب شب هشتم  

   عزّتافزايش  (اجتماعي)عوامل  

   ذلّتاسباب 

 مدار   عزّتخانواده  ، حسينيخانواده 

 محمد الهي خراساني   :استاد 

   1441دهه اوّل محرم 
 

 رَحِمَهُ اهللُ مسجد آيت اهلل ميالني 



 عوامل افزايش عزّت 

 اجتماعي 

 

 فردي 

  واليت مداري 
 

 اتّحاد 
 

  جهاد 
 

 آور است  ذلّت ترک هر يک از اين موارد ،



  حرص و طمع 

   بي حرمتي به والدين 

 (  مي آورد ذلّتو  فقر  عاق والدين ،)

جل و ناداني 

 كوتاهي در انجام تكليف 

 (مي شودعذر خواهي منجر به )

 داشتن خواسته هاي غير منطقي و زيادي 

 بازگو كردن مشكالت پيش هر كس 



 سوال شب نهم 

 راهكارهاي

 مدار عزّتتربيت   
 از نگاه روايات   

 چيست ؟ 

 پاسخ سوال را تا پايان مراسم تحويل دهيد 



 خالصه مطالب شب نهم 

 مدار عزّتراهكارهاي تربيّت 

 مدار  عزّت، خانواده  حسینیخانواده 

 محمد الهی خراسانی : استاد 

   1441دهه اوّل محرم 

 مسجد آیت هللا میالنی َرِحَمُه هللُا 



 (إصالت داشتن مادر)  طيبُ الوِالدَه 
 
 (كه مايه افتخار و سربلندي باشد)نام نيک بر فرزند نهادن 

 
 إرضاء عاطفي در منزل از طرف پدر و مادر 

 (تا منجر به سرخوردگي در جامعه نشود)
 
  (تا عُقده اي بار نيايد)رعايت عدالت در محبت كردن به فرزندان 



 راهكارهاي تربيت  

 عزّت مدار  

 از نگاه آيات و روايات چيست ؟     
 

 

 پاسخ سوال را تا پایان مراسم تحویل دهید 



 شب دهم خالصه مطالب 

 (2)مدار  عزّتراهكارهاي تربيّت 

 مدار  عزّت، خانواده  حسینیخانواده 

 محمد الهی خراسانی : استاد 

   1441دهه اوّل محرم 

 مسجد آیت هللا میالنی َرِحَمُه هللُا 



تكريم و شخصيّت دادن به فرزند 
 

 (مقايسهپرهيز از )كشف و توجّه به استعدادها و تفاوت هاي فردي 
 آدم ها معادني هستند مانند معادن طال و نقره  

 

 (غضب نكردن و )رعايت روشهاي مناسب تربيتي... 
 

 (هر سنّي ، روش متناسب با خود دارد)توجّه به مراحل تربيتي 
 

 پر رنگ كردن ارتباط با خدا و اولياء خدا 



 عزّت نفسرابطه      
 با  

  چيست ؟ حجابو  عفاف  
 

 پاسخ سوال را تا پایان مراسم تحویل دهید 

 masjedmilani.irصوت سخنرانِی این دهه در سایت مسجد 

 .است موجود    masjed.milani@( سروش)و کانال مسجد 


