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 عزت نفس ؟کمال مسير در هامقد ترينمهم از يكي

 .است کرده توصیف بدان را خداوند بار 15 از بیش کریم قرآن که است صفاتی از یکی؟عزت

 مانع بگیرد، شکل ما وجود در اگر که اندهدانست اخالقی فضایل ارکاناین صفت را از  درباره عزت نفس؟ معصوميننظر 

 .شد خواهد هازشتی از بسیاری

 است این معنایشاست « عزيز»خداوند یمگویمی وقتی .است«نبودن و تسليم  نفوذناپذيری»؟به چه معناستعزت 

 .نماید نفوذ او ارادة در و کند مغلوب را او تواندنمی کسی که

 چنین،عفاف ماية عزت است. هم-تواند با تقوا مرتبط باشدعزت مي
 

 «   است بودن تسليم و مغلوب و پذيری شكست» معنای به و دارد قرار مقابل عزت ذلّت؟
 

 و کندمی مقاومت یستد،امی خویش هوس و هوی مقابل رد و ظالمان و مستکبران مقابل در که است کسی ؟عزيز انسان

 .رودنمی ،سازد کوچك و حقیر را او و کند آزرده را روحش که عملی بار زیر او .شودنمی تسلیم
 

 و هوی تسلیم پذیرد؛می را فرمانی هر و دهدمی خواری به تن زورگویان و مستکبران برابر در که است کسی ؟ذليل انسان

 آلوده گناه به را روحش کار آن که چند هر دهد، می انجام ،باشد او هوس و هوی موافق که را کاری هر و شودمی خویش هوس

 .کند

 

 
 

 .بندگی خدا و نزدیكی به او راه رسیدن به عزت بیان شده استجَمیعًا الْعزَّةُفَلِلَّهِ  الْعزَّةَ یُریدُ کانَ مَنْ

 .هرکس خواهان عزت است، تمام عزت برای خداست

 ( سرچشمه عزت خداست.1

 ( رابطه عزت نفس با اطاعت خدا بیان شده. 2

 شود. تر میتر عزت آدمی بیش( هر چه اطاعت بیش3
 

 خاِلدونَ هُمْ فیها نَّةِالجَ اَصْحابُ اُولئِکَ ذلَّةًلِاوَ  قَتَرٌ وُجوهَهُمْ یَرْهَقُ ل وَ  زِیادَةٌ وَ نيالْحُسْ اَحْسَنُوا لِلَّذینَ.2

 معلول                                     علت                                
انجام کارهای نیك   .نپوشاند خواری و تیرگی را شانچهره است و ترفزون و نیکوتر پاداشی ،کردند نیکی که آنان برای 

  راه رسیدن به عزّت بیان شده است. 

 ها روی آورد و از گناه دوری کند گرد ذلت بر چهرة اوهر کس در برابر تمایالت نامشروع بایستد، به نیکی (1: پیام آیه

 دهد.    شود، خداوند هم پاداش عمل میو عزیز مینشیند نمی                 

 (آنان که به غیر خدا روی بیاورند عذری ندارند زیرا 2             

 دهد. می هم اضافه، هم مزد و هم هدایت، دعوتخدا هم  (3             

 شودعزیز می  عزت (ذلَّةًلِا)شود رو سفید می شودروسیاه نمی(ال قَتَرٌ وَ( )4             

 گیرند، اشاره به کار. البته اگر نیکی کنند پاداش بیشتر میاست نه مؤمنان گنه مال کفَّارروسیاهی در قیامت                

 است.  سنت، تفاوت در پاداش و کیفرتفاوت              

 عزّت نفس – یازدهم درس

 تدبر در قرآن
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 = توحید عملی = سنت فضل الهی است.سَنُواحْاَ (5             

 نیکوست)تجسم اعمال( = بهشت رستاخیز  نتیجه عمل( خاِلدونَ( بهشت جاودان)6             

 انجام کار نیك است.  معلول( نپوشاندن گرد تیرگی و ذلت 7             

 معلول انجام اعمال نیك است. ترفزوندریافت پاداش نیکو                 
 

 بیان  های رسیدن به عزتدوری از کارهای بد از راهذلَّةٌ مْهَقُهُرْها وَتَلبمِثْ سَیّئَةٍ جَزاءُ ئاتِیِالسَّ کَسَبُوا الَّذینَ وَ.3

 .شده است                            علت                                 معلول                

 گیرد.  ها را فرا میهمانند آن)دارند( و خواری آن ها شدند جزای بدیو آنان که مرتکب بدی

  ذلَّت و خواریروی کند و به گناه روی آوردهر کس از تمایالت نامشروع دنباله (1: پیام آیه

 است.   پاداشسرای آخرت و  سرای عملرود و دنیا انسان با اراده به سراغ گناه می (2             

 در قیامت روسیاهی مخصوص کفَّار است.   (3             

 اشاره به تفاوت در پاداش و کیفر  همان اندازه عذاب  که اگر مرتکب بدی شویم( این4             

 شرك عملی اجتماعی=  ئاتِیِالسَّ کَسَبُوا (5             

 تجسم اعمال= عدل الهی= سَيّئَةٍ  جَزاءُ( 6             

های کوتاه:  نتیجه 

   (معلول)دریافت پاداش بیش از عمل                                                              

 دو نتیجه دارد )علت(انجام نیکوکاری ( 1

               (معلول)ذلیل نشدن                                                              

 

تر کند و بیشخداوند با فضلش با نیكوکاران رفتار ميذلَّةٌ مْهَقُهُرْها وَتَلبمِثْسَیّئَةٍ  جَزاءُ ئاتِیِالسَّ کَسَبُوا الَّذینَ وَ

 . دهدها پاداش مياز عملشان به آن

 (معلول)ذلیل شدن (علت) عاقبت بدکاری                                                        

 ئاتِیِالسَّ کَسَبُوا الَّذینَ وَ (2

 کند و آنان را به اندازة عمل بدشان مجازات رفتار میخود با بدکاران  خداوند با عدل                                                       

 کند. می                                                

 

 

 ،ندانیم را آن قیمت و ارزش اما باشیم، داشته طال مانند قیمتی، گران کاالی اگر الف(                                                 

 علت                                                                                                                                         

 فروشیممی اندك بهای به را آن و خوریممی فریب آسانی بهب(                                                  

                 معلول                                                                                         

  بهای و فروشیممی واقعی قیمت به ، شماریممی عزیز را آن بدانیم، را آن ارزش اگر ج(                                                 

 .آوریممی دست بهرا  آن معادل                                                    

 یانآفرینش ب در را انسان جایگاه ،این که ما ارزش خود را بدانیمبرای  خداوند د(                                                 

 معلول                                                           علت                                                                                      

 .کندمی                                                    
 

 عزّت تقویت های راه

 

 

 نفروختن و خود ارزش شناخت -7

 اندک بهای به خويش

 

http://konkursara.com


 مؤلف و مدرس: فرقاني                                     دين و زندگي يازدهم متوسطه                                              

 73 

 

 

                                                        (هَاالَّا بِ تَبِيعُوها فَلَ الجَنَّةُ الَّا ثَمَنٌ نفُسِکُماَلَ لَيسَ اِنَّهُ)فرماید: می )ع(علی امام (1                                                                       

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

 .   نفروشید                                                                              
   برای را تو و آفریدم تو برای را مخلوقات این آدم، فرزند ای»خداوند: (2                                                                        

                                            .«خودم                                                                                 

                                      

                                                                                                                                                                                          «دادیم. برتری مخلوقات از بسیاری بر و بخشیدیم ... را کرامت آدم فرزندان ما»د( آیة مرتبط                                                

                                                            :مفهوم كلیدی حديثتوجه دروني و گناه استست پ عزت نفس در برابر تمايالت. 

  زمین و هاآسمان همة وسعت به بهشتي و دادهبهايي كه برای انسان قرار:»مفهوم كلیدی آيه                                                                    

 .رسدمي كند،مي تمنا كه آرزويي هر به انسان آن در كه                                                                     

 

  .هاستعزَّت و هاقدرت همة منبع و سرچشمه است، هستی تمام خالق که خداییالف(                                               

 معلول                                                                  علت                                                                              
 

  را او قدرت برابر در ایستادن توانایی کس هیچ که است ناپذیری شکست وجود او ب(                                              

  .کند وصل سرچشمه این به را خود باید است، تعزَّ دنبال به کس هر ،بنابراین ندارد                                                  
 

  تسلیم،طبیعی طور به شود تا انسانسبب می،به او عظمت خداوند و ایمان شناختج(                                               

 علت                                                                       

     ( معلول) .پذیردمی را او بندگی شود، می خدا                                              

 
                   خدا بندگی در را خود عزت که کسانی وصف در: )ع(علی امام( 1                                                                       

 .است عظیم آنان نظر در جهان خالق:»فرمایدمی اندیافته                                                                       

 علت                                                                                                                      

  .است كوچک آنان چشم در خدا غیر نتیجه، در                                                                       

 معلول                                                                                                         

   فرمایند:             می عزیز بودن در برابر غیر خدا: پیرامون )ع(امام علی (2                                                                      

  آفریده آزاد را تو خداوند زیرا، نباش خودت مثل كسي بندة»                                                                       

 .«است                                                                        

جَمیعًا الْعزَّةُفَلِلَّهِ  الْعزَّةَ یُریدُ کانَ مَنْ( آیة مرتبط3                                                                      

 .هرکس خواهان عزت است، تمام عزت برای خداست 

 
 

 
 

 تن گاه هیچ و کنندمی زندگی مندانهعزت ،شرایط ترینسخت در توانستند او با پیوند و خداوند بندگی بر تکیه با ما پیشوایان

 )چگونه؟(.ندهند خواری و ذلت به

 و خود ارزش شناخت -7

 اندک بهای به خويش نفروختن

 

       طاحادیث مرتب ه(

 و خداوند عظمت به توجه -0

 او بندگي برای تالش

 

 احادیث مرتبط      ه( 

 ستمگران برابر در عزت هایاسوه
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 ،فقیر و اندك یاران و )ع(خدیجه حضرت و )ع(ابوطالب حضرت جز و بود مکه مشرکان فرسای طاقتصرة محا در :)ص(پیامبر الف(

 دست در را خورشید اینان اگر:فرمود دادند،می مکه بر ریاست و قدرت و ثروت وعدة او به که مکه بزرگان به نداشت، ایپشتوانه

 .شومنمی تسلیم و دارمبرنمی دست حق راه از بگذارند، چپم دست در را ماه و راست
 

 با بیعت بار زیر که خواستند او از و کردند محاصره را ایشان ،جنگجو هزار سی از بیش با یزیدیان که گاهآن: )ع(حسین امامب( 

من مرگ را جز سعادت و زندگي با »فرماید:جایی دیگر می.«است برتر ذلت با زندگي از عزت با مرگ»:فرمود برود یزید

 « بینم.ظالمان را جز ننگ و خواری نمي
 

 درهم را انسان تواندمی آنها از یکی که سختی، و مصائب انبوه تحمل از پس نیز )ع(حسین امام شجاع خواهر :)ع(زینب حضرتج(

 با «آورد؟ شما خاندان سر بر چه خدا دیدی»:گفت که کوفه حاکم زیاد، بن اهللعبید تحقیرآمیز جملة به پاسخ در شکند،

 .«ندیدم زیبایي جز، واقعه این در»:فرمود قدرت
 

 

 

 .پاسخ مثبت به تمايالت پست چه فوايدی دارد؟4
 شود،می رو روبه هاییخواسته و تمایالت با گاهبی و گاه خود، درون در انسانی، هر تمرین ایستادگی در برابر تمایالت پست، (1

 شود.می=عزت نفس ضعیف .دهدمی سوق تذلَّ و خواری سوی به را انسان و ندکمی ضعیف را نفس عزت آنها، به دادن مثبت پاسخ که

 و درونی نامشروع خواست هر برابر در که طوریبه کند،می احاطه را انسان ذلت و خواری یابد، ادامه پاسخگویی این اگر( 2

 شود.= خواری احاطه می.شودمی تسلیم سرعت به و کندنمی مقاومت بیرونی
 

 و چرا؟ استچه زماني  گاه بي و گاه تمايالت به دادن منفي پاسخ برای زمان .بهترين5

 به ، )ص(پیامبر تعبیر به و نشده دارریشه او وجود در نامشروع هایخواسته و نکرده عادت گناه به هنوزدوران نوجوانی چون ( 1

 .است ترنزدیك آسمان

 .است ترقوی او در هاخوبی به گرایش(چون 2

 .کند قویتتدر خود  را نفس عزت و بایستد منفی تمایالت برابر در تواندمی آدمی هر از بهتر ،نوجوان بنابراین( 3
 

 . ريشة تمايالت مثبت و منفي در انسان چيست؟6

 عالي                                

 تمایالت           

 يناد                                  

  ایثار حیا، دانایی، است، مثل: انسان معنوی و الهی روحالف( مربوط به  تمایالت عالی:

 .کنیمکمال می و موفقیت احساس هاآن به رسیدن با ب(                       

 .بریممی لذت هاآن از وج(                        

 شود.د( مربوط به عقل و وجدان)نفس لوامه(می                       

 فرصتی و دهیم پاسخ فروتر تمایالت به نیاز حدّ در دنخواهمی ما از وجدان و عقل دعوتاین دو ه(                        

 .بگیرند فرا را وجودمان هازیبایی آن و کند پیدا پرورش ما در الهی و معنوی تمایالتکه  کنیم فراهم                          
 

 کند.می هوس و هوی به دعوتهمان نفس اماره است که الف( :دانی تمایالت

  لذیذ غذاهای ،مانند:رفاه،مادی،باشیم مشغول و سرگرم حیوانی بُعد فقط به تمایالتخواهدب( از ما می                       

 .بمانیم غافل برتر و عالی تمایالت ازج(                        

 ترین دشمن انسان چ( دشمن                       

 پست تمایالت برابر در ایستادگي تمرین
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 هستند و            الزمة زندگی در دنیازیرا دهد،طور طبیعی به این امور میل دارد و عالقه نشان میانسان به د(                      

  شود.میمشکل یا زندگی سخت و  زندگی کردتوان ها یا نمیبدون آن                         

   قابل و ترندپایین و ناچیز بسیار ،الهی و معنوی بُعد به نسبت ولی نیستند، بد خود ذات در حیوانی بُعد ه(                      

 .نیستند تمایالت آن با مقایسه                         

 ودهب هاآن به رسیدن فکر در فقط و یمده قرار زندگی اصل را تمایالت اینو( در صورتی بد هستند که                       

 شویم. غافل خود الهی تمایالت از و                         

  کرده مشخص را هانای از مندیبهره چگونگی ش واحکام او و داندمی خدافقط  را تمایالت این مرز و حدز(                       

 خود برسد.  رشد و کمال واقعی به ها،آن از مندیبهره عین در بتواند انسان تا )علت(                          

                                                  مسیر از و گذاشته ذلت وادی در قدم،دهد مثبت پاسخ(خود )تمایالت دانی هوس و هوی به که انسانیح(                      

 )علت(                                                                  

 .رودمی ذلت بار زیرشده و  ستمگران .تسلیمماندمی باز رشد                         

 خورده شکست خود پستِ تمایالتِ مقابل در ابتدا( 1                                                                     

 دهدمی ذلت به تن ط(کسی که                     

  هایخواسته تابع و گردیده قدرتمندان و زورگویان مغلوب سپس (2                                                                      

 .است شده آنان                                                                          
 

 هستند؟ افرادیچگونه  گناهكاران و مجرمان اکثر ،تحقيقات.طبق 1
 دارند. پایین  نفس عزت یا هستند نفس عزت فاقد الف( 

 .شوندمی گناه مرتکب کمتر و باشندمی باالیی نفس عزت دارای جامعه نیکوکار و مفید هایانسان اکثر ب( ولی  

 

 

 
 

 

 عزت نفس خداوند بندگی و تسلیم( 1

 عزت نفس و دوری از گناه خداوند پیشگاه در حضور احساس( 2

 و افتادن در دام گناه ذلت نفس خداوند از غفلت( 3

  ماندن به عزم و تصمیمباقی  و خدا با پیمان حفظ نفس عزّت( 4

 و تصمیمسستی در عزم  تسكین پیمان با خدا و  نفس ذلّت( 5

 شكند.میدر خود  ابتدا گدا، . چونکندنمی  گداییاست نفس عزّت دارای که فقیری( 6

 .شکند نمی شهوت  برابر در دارد، نفس عزّت که جوانی .کند می گدایی سپس و( 7

 .است  متواضع و فروتن  مردم برابر در و ناپذیر شکست   ظالم   برابر در عزیز انسان( 8

 خواری و ذلت )علت( به تمایالت پست( پاسخ مثبت 9

  گشای ما به سوی عزتراههای تمایالت ( شناخت ریشه11

عزیز انسان( 11
ل  لو ع  دهدبه ندای عقل و وجدان گوش می م

( انسان ذلیل 12
ل  لو ع   امارهنفس م

 

 خودارزيابي
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  تقویت عزت نفس  کم شدن جرم در جامعه( 13

  بندگی خدا  تقویت عزت نفس      

 ذلت نفس   شکستن پیمان با خدا و سستی در عزم       

  غفلت از خداوند ذلت نفس و افتادن در دام گناه       

 احساس حضور در پیشگاه خدا  عزت نفس و دوری از گناه      

 

  :دقت کنيد 

 ناشي بازتاب    نتیجه  ثمره  مولود  تابع     معلول                           

  سبب   مولود  متبوع علت                          

  

 

 

 

 تر دقت کنید. کلماتي مانند: عزت،ذلت، انسان عزیز، خودعالي و خودداني را بیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دارد بسیار اهمیتروابط علّي و معلولي در این درس 

 

http://konkursara.com

