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 عزت نفس -دهمدرس یاز

 صفاتی از عزت. است نفس عزت تقویت کمال، مسیر در قدمها مهمترین از یکی

 در اگر .است کرده توصیف بدان را خداوند بار ٩٥ از بیش کریم قرآن که است

 .خواهد شد ها زشتی از بسیاری مانع بگیرد، شکل ما وجود

 ذلّت و عزّت

 خداوند عزیزاست. وقتی می گویند  نفوذ ناپذیری و تسلیم نبودنبه معنای  عزت

 تسلیم را او و نماید او نفوذ اراده در تواند نمی کسی که است این است، معنایش

 .کند خود

 تسلیم و مغلوب و پذیری نفوذ معنای بهدرست مقابل عزت قرار دارد و  ذلتواژه 

 در همچنین و ظالمان و مستکبران برابر کسی است در انسان عزیز .است بودن

 او. شود نمی و تسلیم کند می مقاومت ایستد، می خویش هوس و هوی مقابل

 .رود نمی سازد، کوچک و حقیر را او و کند آزرده را روحش که عملی بار زیر

 می خواری به تن زورگویان و مستکبران برابر در که است کسی نیز انسان ذلیل

 و شود می خویش هوس و هوی تسلیم همچنین پذیرد؛ می را فرمانی هر و دهد

 کار آن که چند هر دهد، می باشد انجام او هوس و هوی موافق که را کاری هر

 .کند آلوده گناه به را روحش

 تدبر

 که ]بداند[ خواهد می عزّت هرکس) « …جَمیعًا العِزَّةُ فَلِلّهِ العِزَّةَ یُریدُ کانَ مَن»

 ( .خداست آنِ از است، عزّت هرچه

خداوند سرچشمه تمام -بندگی خدا از راه های دستیابی و تقویت عزت مفاهیم:

ثمره روی آوردن به خدا و بندگی او )علت(، کسب عزت -عزت هاست

 است)معلول(. 

 که کسانی )برای« ذِلَّةٌ واَل قَتَرٌ وُجُوهَهُم یَرهَقُ واَل زِیادةٌ و الحُسنی اَحسَنُوا لِلَّذینَ»

آنان  چهره بر و است تر فزون چیزی و نیک پاداشی کردند، پیشه نیکوکاری

 (.نشیند نمی ذلت و غبارخواری

دریافت انجام کار نیک)علت( -نیکوکاری یکی از راه های دستیابی عزت مفاهیم:

 اشاره به عدل الهی. -پاداش بیشتر از عمل)معلول( و ذلیل نشدن)معلول(

 پیشه بدی که آنان)« ذِلَّةٌ تَرهَقُهُم وَ بِمِثلِها سَیِّئَةٍ جَزَاءُ السَّیِّئاتِ کَسَبُوا الَّذینَ وَ»

 می ذلت غبار آنان چهره بر و بینند می خود عمل اندازه به بد جزای کردند،

 (.نشیند

عاقبت بدکاری )علت( ذلیل شدن  -دوری از کارهای بد راه دستیابی عزت مفاهیم:

 اشاره به عدل الهی. -انسان)معلول(

 عزّت تقویت های راه

عبارتند از:  نفس عزت تقویت های راه  معصومین سیره و کریم قرآنبر اساس 

 انسان ما جایگاه خداوند: اندک بهای به خویش نفروختن و خود ارزش شناخت-1

 …بخشیدیم کرامت را آدم فرزندان ما»: فرماید می و کند می بیان خلقت در را ها

 فرزند ای»  :فرموده انسان به خطاب و« دادیم برتری مخلوقات از بسیاری بر و

 « خودم برای را تو و آفریدم تو برای را مخلوقات این آدم،

 زمین و ها آسمان همه وسعت به بهشتی و داده دیدار وعده انسان به خداوند

 کند، می تمنا که آرزویی هر به انسان آن در که بهشتی. کرده است آماده برایش

 دست داند، می خدا و شناسد خودش نمی که هایی زیبایی آن به حتی رسد؛ می

 .می یابد

« بها االّ تَبیعُوها فَال الجَنَّةَ، االَّ ثَمَنٌ لَنفُسِکُم لَیسَ اِنَّهُ» :فرماید می )ع(علی امام

 آن از کمتر به ]را خود[ پس نیست، بهشت جز شما جان برای بهایی همانا)

 ( نفروشید

بیانگر  -بیانگر عزت نفس در برابر تمایالت پست درونی و گناهمفاهیم حدیث: 

 بهای انسان در خلقت.

 هستی تمام خالق که خدایی او: بندگی برای تالش و خداوند عظمت به توجه-2

 ناپذیری وجود شکست او. هاست عزّت و ها قدرت همه منبع و سرچشمه است،

 کس هر بنابراین، ندارد را او قدرت برابر در ایستادن توانایی کس هیچ که است

 العِزَّةَ یُریدُ کانَ مَن» .کند وصل سرچشمه این به را خود باید است، دنبال عزت به

 «…جَمیعًا العِزَّةُ فَلِلّهِ

 یافته خدا بندگی در را خود عزت که هایی انسان وصف در )ع(علی امیرالمؤمنین

 در خدا غیر جهت، این از. است بزرگ آنان نظر در جهان خالق» :فرماید می اند،

 «است کوچک نظرشان

 می خدا تسلیم طبیعی طور به رسید، ایمانی و شناخت چنین به انسان که وقتی

 می باقی ناپذیر تسلیم و عزیز غیرخدا مقابل در و پذیرد را می او بندگی شود،

 خودت مثل کسی بنده» :که خواهد می ما از امیرالمؤمنین جهت همین به .ماند

 «است آفریده آزاد را تو خداوند زیرا نباش،

 ستمگران برابر در عزت های اسوه

 ترین سخت در توانستند او با پیوند و خداوند بندگی بر تکیه با ما پیشوایان

 .ندهند خواری و ذلت به تن گاه هیچ و زندگی کنند مندانه عزت شرایط،

در دوران محاصره در شعب ابی طالب  پیامبر اکرم )ص(شخصیتهایی همچون 

 چپم دست در را ماه و راستم دست در را خورشید اینان اگر»اینگونه فرمودند: 

در  امام حسین )ع(«. شوم نمی تسلیم و دارم برنمی دست حق راه از بگذارند،

 ،)س(زینب حضرت. است برتر ذلت، با زندگی از عزت با مرگروز عاشورا فرمودند 

 در[در جریانات بعد از کربال و در سرزمین شام فرمودند  نیز امام شجاع خواهر

 .ندیدم زیبایی جز ]واقعه این

 پست تمایالت برابر در ایستادگی تمرین

 می رو روبه هایی خواسته و تمایالت با گاه بی و گاه خود، درون در انسانی، هر

 به را انسان کند و می ضعیف را نفس عزت آنها، به مثبت دادن پاسخ که شود،

 پاسخ برای زمان بهترین جوانی و نوجوانی .دهد سوق می ذلت و خواری سوی

 به سنی دوره این که در انسانی. است گاه بی و گاه تمایالت این به دادن منفی

 ریشه او وجود در نامشروع های خواسته و نکرده عادت گناه به هنوز برد، می سر

 . است تر نزدیک آسمان به کسی چنین ، اکرم پیامبر تعبیر به و است دار نشده
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 دانی خود و عالی خود

  :است تمایالت از دسته دو دارای انسان

 و ایثار حیا، شجاعت، عدالت، دانایی، به تمایل مانند ،برتر و عالی تمایالت: اوّل

 این به رسیدن با ما. هستند انسان معنوی و الهی روح به که مربوط خلق، حُسن

 .بریم می لذت آنها از و کنیم کمال می و موفقیت احساس تمایالت

 لذیذ، غذاهای شهرت، ثروت، به تمایل مانند پست(،-ذاتی )دانی تمایالت: دوم

 به وقتی و است انسان دنیایی و حیوانی بُعد به که مربوط مادی، رفاه و زیورآالت

 تمایالت .شویم می خوشحال بریم و می لذت آنها از یابیم، می دست تمایالت این

 ناچیز بسیار الهی، و معنوی بُعد به نسبت اما نیستند، بد خود ذات در حیوانی بُعد

 .نیستند تمایالت آن با مقایسه قابل ترند و پایین و

 تمایالت این انسان، که که آنگاه ذاتی( بد می شودزمانی این تمایالت)حیوانی و 

 مایالتت از باشد و آنها به رسیدن فکر در فقط و دهد قرار زندگی اساس و اصل را

 . بماند غافل خود الهی

همان  یا وجدان و عقل دعوت: روست روبه دعوت دو با خود درون در انسانی هر

همان نفس  یا هوس و هوی دعوت) هشدار دهنده در مقابل بدی ها( و نفس لوامه

 ) دعوت به تمایالت حیوانی(اماره

 پستِ تمایالتِ مقابل در ابتدا دهد، می ذلت به تن دیگران مقابل در که کسی

 قدرتمندان و زورگویان مغلوب سپس و شده تسلیم و خورده خود شکست درون

 .است آنان شده های خواسته تسلیم و گردیده

 


