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چکیده
«عزت نفس» احساس ارزشمندی و توانمندی است .تبیین جایگاه و مؤلفههای عزت نفس در قرآن و روایات ،اهمیت آن در اخالق اسالقمر را
آشکار مرکند؛ زیرا قرآن و روایات مهمترین منبع اخق اسقمر است .تبیین مؤلفههای عزت نفس در قرآن و روایالات ،زمینال مناسالبر رالرای
تدوین راهکارهای تقویت آن را رویکرد اسقمر فراهم مرکند .تقویت عزت نفس را رویکرد اسقمر ،رسیاری از آفالات تقویالت عالزت نفالس رالا
رویکرد روانشناختر سکوالر را ندارد .این مقاله را روش توصیفر ال تحلیلر مؤلفههای عزت نفس در قرآن و روایات را جمالعآوری و دسالتهرندی
کرده است .ررخر از این مؤلفهها عبارتند از :احساس ارزشمندی ذاتر ،احساس توانمندی رهواسط نصرت الهالر ،احسالاس ارزشالمندی در دنیالا،
قیامت و آخرت رهواسط ایمان و عمل صالح ،خودشناسر ،ترک ارراز نیاز ره مردم و ارتباط کریمانه را مردم.
کلیدواژهها :عزت نفس ،حرمت خود ،احساس ارزشمندی و توانمندی ،اسقم
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دنبال یکپارنگر رین شناختها و رین شناختها و رفتارش است.
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غیراخققر انجام دهد ،دنار ناهماهنگر و رنج مرشود .ازایالنرو،

است (رقره921 :؛ جمعاله2 :و3؛ آلعمالران .)951 :از ارکالان تزکیاله و

از کار غیراخققر اجتناب مرکند (آذررایجانر و همکاران،9317 ،

ترریت دینر ،ترریت اخققر است .یکالر از راهبردهالای مهالم ترریالت

ص 921؛ منصوریسپهر ،خداپناهر و حیدری.)9319 ،

اخققر ،تقویت عزت نفس است (قائمرمقدم ،9311 ،ص .)959

امروزه «عزت نفس» و «حرمالت خالود» از واژههالای تخصصالر

عزت نفس حکم ارزشر فرد دررارة خود و توانمندیهایش اسالت

رشته روانشناسر و علوم ترریتر هستند .در میراث اخالق اسالقمر،

(سالالاالریفر و دیگالالران ،9313 ،ص  .)13احسالالاس ارزشالالمندی و

اگرنه رهصراحت اصطقح «عالزت نفالس» ذکالر نشالده ،امالا رالهطور

توانمندی موجب امید ره موفقیالت مرشالود .در نتیجاله ،فالرد مقاصالد

ضمنر ره مؤلفههای آن اشاره و از تقویت عزت نفالس رالرای ترریالت

عالرتری را انتخاب کرده ،را انگیزة ریشتری تقش مرکند و عملکالرد

اخققر رهره رالرده شالده اسالت؛ از جملاله :محمالدرن محمالد غزالالر

رهتری در عرصههای گوناگون زندگر دارد (یارمحمدیان.)9316 ،

( ) 616در کتاب احياء علوم الدین در راب «محبت ،شالو  ،رضالا و

کسر که مؤمن است و عالزت نفالس ال احسالاس ارزشالمندی و

انس» (غزالر ،9315 ،ج  ،91ص  .)11مرحوم مهدی نراقر در کتاب

توانمندی ال دارد ،در جهت تقالرب راله خالدا ریشالتر تالقش و عبالادت

جامع السعادات در فصل «تجرد نفس و رقالائش» (نراقالر ،9315 ،ج

مرکند؛ زیالرا توجاله متبالت و خوشریناناله راله توانمنالدیهالا موجالب

 ،9ص  )37مرحوم احمد نراقر در کتاب معراج اجسعرع ة در فصالل

انگیزش فرد رهسوی هدف رهتر و تالقش ریشالتر او مرشالود .ننالین

«سیر ره عالم راال را جنبه روحانر» (نراقر ،9375 ،ص .)27

فردی امید دارد که ره مراتب راالی قرب خداوند دست یارد .ازایالنرو،

البته علمای اخق متأخر راله کرامالت و عالزت نفالس در ترریالت

انگیزة ریشتری ررای نماز شب و تهجد و دعا دارد .تقش رالرای رشالد

اخققر توجه آشکاری داشتهاند؛ مانند :مرحوم میرزا جالواد آقالا ملکالر
تبریالالزی در رســالل لءــاء اه(؟)؛ آیالالتاهلل ارالالراهیم امینالالر در کتالالاب
خودسازی یا تهذیب نفس (امینر ،9376 ،ص )919؛ شهید مرتضر
مطهری در کتاب مجموعل آثار (مطهالری ،9377 ،ج  ،22ص )651؛
آیتاهلل مهدوی کنالر در کتالاب نءطـلهای آغـاز در اخـ ع عملـ
(مهدوی کنر ،9311 ،ص )21؛ آیالتاهلل مجتبالر تهرانالر در کتالاب
اخ ع اله (تهرانالر ،9319 ،ج  ،91ص )63؛ حسالین انصالاریان در

اخققر ،ره عزت نفس نیاز دارد .امیرمؤمنالان علالر فرمودنالد« :هالر
کسالالر خالالود را ارزشالالمند دیالالد ،دنیالالا در نیالالرش کونالال

مرشالالود»

(ارنشعبه حرانالر ،9353 ،ص  .)271ارزیالارر متبالت از خالویش و در
نتیجه ،احساس ارزشمندی نیل ره فضایل اخققالر را آسالان مرکنالد
(آذررایجالانر و همکالالاران ،9317 ،ص 921؛ عباسالرنژاد و همکالالاران،
 ،9311ص  .)996عزت نفس ننان اهمیتر در رشد معنوی دارد کاله
خداوند گناهکالاران را رالا فرامالوش کالردن جایگالاه و ارزش خودشالان

کتابهالالای عرفــان اس ـ م (انصالالاریان ،9315 ،ج  ،1ص )311؛ و

عقورت کرده ،در گمراهر رها مرکند (حشر.)91 :

معاشرت (انصاریان ،9311 ،ص .)16

عزت نفس عقوه رر اخق رندگر ،در اخق اجتمالاعر نیالز

عزت نفس عقوه رر تأثیر مستقیم رر اخالق  ،رهواسالط آثالارش

نقالالش دارد .رسالالیاری از پژوهشهالالا رالالین احسالالاس حقالالارت و

زمینهساز و تقویتکنندة فضایل اخققر است .رالرای نموناله ،افالرادی

پرخاشگری رارط متبت معناداری نشان دادهاند (پیوستهگر ،یزدی

که عالزت نفالس مطلالورر دارنالد سالازگار ،معاشالرتر و و یفهشالناس

و مختاری9311 ،؛ زارعزادگان و همکاران9312 ،؛ کرمررلداجر و

هستند .در مقارل ،عزت نفس پایین موجالب مشالکقت سالازگاری در

همکاران9312 ،؛ خزایر و همکاران .)9313 ،رارط عزت نفس و

تمالالام زمینالالهها مرشالالود (رالالرک ،9313 ،ج  ،2ص  .)79همچنالالین

اخالالالالق خالالالالوب ،رالالالالا نیریالالالال «ناهمالالالالاهنگر شالالالالناختر»

احساس ارزشمندی در رهداشت روانر و سقمت جسمر افالراد مالؤثر

فستینگر( ،)Festingerتوجیه مرشود .طب این نیری آدمالر راله

است (حسنوندعموزاده ،عقیلالر و حسالنوندعموزاده9312 ،؛ خالالدیان،
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9312؛ میرحاج ،اکرامر و سرمدی .)9312 ،آثالار دیگالر عالزت نفالس

قرآنر را فالراهم مرکنالد .رویکالرد قرآنالر رسالیاری از آفالات رویکالرد

عبارتند از :نشاط و شادکامر (ریات و یعقورر9313 ،؛ تالوان ،جهالانر و

روانشناختر سکوالر را ندارد.

رفیعر)9313 ،؛ تقش ریشتر در جهت دستیارر ره اهداف (حال رین،

پژوهشهای زیادی ره دنبال تبیین ماهیت و ارعاد عالزت نفالس و

)9316؛ موفقیت تحصیلر و شغلر ریشتر (رخشایش9311 ،؛ صالفاری

راهکارهای تقویت آن رر اسالاس آموزههالای اسالقمر رودهانالد .رالرای

و همکاران)9313 ،؛ روارط عاطفر مؤثرتر (معتمدی)9319 ،؛ احساس

نمونه ،حسالین محمالدی ( )9371در پژوهشالر نشالان داد کاله خالود

توانایر مقارله را نالشهای آینده (سالرمدی ،محبالورر و عبالداهللزاده،

حقیقر انسان منشأ هم فضایل و خوررهاست و نباید تحقیر شود یالا

)9311؛ کالاهش درگیالری ذهنالر و کشالمکش فکالری رالا اطرافیالالان

ره گناه آلوده گردد .عزت نفس از راههایر همچون تقوا ،صبر ،اسالتغنا،

(آزادمرزآرالالادی ،هوشالالمندجا و پورخلیالالل9319 ،؛ اردالن ،سالالرنهانر و

عفّت ،و تکریم شخصیت رهدست مرآید و عالواملر همچالون هالوای

سرنهانر)9313 ،؛ تفکر انتقادی و توانایر حل مسئله(امیرپور9319 ،؛

نفس ،دنیاپرستر ،شالهوتپرسالتر و حالرص مالانع تحقال آن اسالت.

عباسالالر و همکالالاران)9312 ،؛ خویشالالتنداری (مالالدانلو ،حقالالانر و

محمدصالالاد شالالجاعر ( )9317مؤلفالالههای حرمالالت خالالود در نیریالال

جعفرپورعلوی9311،؛ عارفر)9311 ،؛ نرمخویر ،وفاداری ،پالایرنالدی

«ررانالالدن» (آگاهانالاله زیسالالتن ،خویشالالتنپذیر رالالودن ،خودمسالالئولر،

رالاله عهالالد و پیمالالان ،سادهزیسالالتر و ررتالالوجهر رالاله جلوههالالای دنیالالا،

خودتأییدی ،هدفمند زیستن ،را صداقت زیستن) را در قرآن و روایالات

رخشودگر(مهالدوی کنالر ،9311 ،ص )512؛ کالاهش خودشالیفتگر،

رررسر کرده است .محمدرضا رنیانر ( )9311مؤلفههای حرمت خالود

خالالودررتررینر و اغالالرا در توانمنالالدیهالالا (ررانالالدن ،9111 ،ص 22؛

اسقمر را احساس توانمندی را اعتماد ره تکیهگاه (خداوند) ،احسالاس

رساکنژاد9311 ،؛ پیوستهگر و همکاران)9311 ،؛ کاهش خودکمرینر

مؤثر رودن و هدفمند رودن دانست .زرین فالاخر عجالب شالیر ()9311

و غربزدگر (عارالدی)9311 ،؛ دوری از ریالا و خودنمالایر (ارالنفهالد

عناصر عزت نفس در اسقم را جهانرینر توحیدی ،اطاعت و رنالدگر،

حلالالر ،9376 ،ص )351؛ دوری از گنالالاه و معصالالیت (نجالالات رایالالزن،

توکّل ،قناعت ،قطالع امیالد کالردن از مالردم ،تقالوا و ایمالان ررشالمرد.

9311؛ کالانون نشالر و تالرویج فرهنالالگ اسالقمر حسالنات اصالالفهان،

سیداروالقاسم نقیبر ( )9319مؤلفههای کرامت انسان را از منیر قرآن

 ،9311ج  ،9ص )936؛ و کاهش تمایل خانمها ره آرایش در جامعاله

کریم تبیین کرده که عبارتند از :خلقت احسالن آدمالر ،فطالرت ،علالم،

(موحد ،محمدی و حسینر.)9311 ،

عقل ،اختیار ،غایت رودن انسان ررای آفریالدهها و خقفالت (جانشالین

هرکالالدام از آثالالار عالالزت نفالالس رالالا سالالازوکار خاصالالر ،زمینهسالالاز و
تقویتکننده فضایل اخققر هستند .ررای نمونه ،انسالان مالؤمنر کاله

خداوند در زمین).
هری

از این پژوهشها ره ارعادی از عزت نفس اشاره و از ارعالاد

حال خوب و خل متبت داشته راشد ریش از انسان مالؤمنر کاله حالال

دیگالر غفلالت کردهانالد .رنالارراین ،پالژوهش حاضالر راله دنبالال تبیالین

رد و خل منفر دارد ،میل ره عبالادت خالدا و مهررالانر و محبالت راله

مؤلفههای عزت نفس در قرآن و روایات است تا زمین مناسبر رالرای

دیگران و صبر رر خطاهای آنان دارد .رنارراین ،خُل و هیجانات متبت

تدوین راهکارهای تقویت عزت نفس را رویکالرد قرآنالر ایجالاد شالود.

زمینهساز اخق خوب و تقش اخققر است.

ررای تعیین مؤلفههای عزت نفالس در آموزههالای اسالقمر ،رایالد راله

اگرنه امروزه معلمان و مرریان ره جایگاه عزت نفالس در تعلالیم و

معنای لغوی و اصطقحر «عزت نفس» توجه ریشتری کرد:

ترریت توجه ویژهای دارند ،امالا در رسالیاری اوقالات صالرفاً از مبالانر و
روشهای علم روانشناسر ررای تقویالت عالزت نفالس دانشآمالوزان

بررسی کارواژة«عزت نفس»

استفاده مرکنند .رالدینروی ،اگرناله احسالاس ارزشالمندی را تقویالت

« »self-esteemحکم ارزشالر فالرد دررالارة خالود و توانمنالدیهایش

مرکنند ،اما زمین خودشالیفتگر ،خودپسالندی ،عجالب ،خودخالواهر،

است (رراندن ،9116 ،ص 69؛ ساالریفر و دیگالران ،9313 ،ص.)13

غرور و غفلت از یاد خالدا را نیالز ایجالاد مرکننالد (رسالاکنژاد9311 ،؛

ررخر مترجمان و پژوهشالگران علالم روانشناسالر معتقدنالد :معالادل

پیوستهگر ،یزدی و مختاری .)9311 ،تبیالین جایگالاه عالزت نفالس در

فارسر « ،»self-esteemواژة «حرمت خود» است و «عزت نفالس»،

قرآن و روایات ،زمین مناسب ررای تقویالت عالزت نفالس رالا رویکالرد

رهویژه در آموزههای اسقمر ،ره معنای «شکسالتناپذیری» اسالت و
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را اصطقح «حرمت خود» در علم روانشناسر تفاوت دارد (شالعیری،

 ، 9131ذیل واژة «نفس») .رنارراین« ،نفس» راله معنالای «خالود» و

عطریفالالرد و خادمیالالان9315 ،؛ صالالیادپور9315 ،؛ شالالجاعر9317 ،؛

«حقیقیت شرء» است ،و هنگامر که دررارة آدمر رهکالار مالررود راله

سعیدی و همکاران .)9312 ،ازایالنرو ،سالیر تحالول معنالایر «عالزت

معنای «خود آدمر» است.

نفس» را توجه ره ریش عررر آن رررسر مرشود تالا معنالای «عالزت

حاصالالل مجمالالوع اجالالزای واژة «عالالزت نفالالس»« ،قدرتمنالالدی و

نفس» در زران فارسر و زران علمر متخصصان علوم روانشناسالر و

شکستناپذیری خود» است؛ یعنر :کسر کاله خالودش را قدرتمنالد و

علوم ترریتر آشکار شود.

شکستناپذیر مرداند و ره آسانر خواری و ذلت نمرپالذیرد .راله نیالر

واژة «عزة نفس» در لغتنامههای عررر ال عررالر معاصالر ،ماننالد
المنجد و المعجم الوسيط نیامده است .در فرهنگ عرب

ـ فارسـ

آذرنوش ،ره معنای «عزت نفس» و «مناعت» آمده است (آذرنالوش،

مررسالالد در محالالاورات مالالردم ،عالالزت نفالالس رالاله معنالالای «احسالالاس
ارزشمندی» رهکار مررود« .کرامت» ره معنای ارزشمندی است و رالا
احساس ارزشمندی تفاوت دارد.

 ،9319ص .)312واژة «عزت نفالس» در لغتنامالههای عررالر صالدر

ره نیر مررسد در زران علمر ،در معنای لغوی «عالزت نفالس»،

اسقم ،مانند العين نیست .همچنین این واژه در آیات و روایات رهکالار

«احساس ارزشمندی» توسعه داده شده و ره معنای «حکالم فالرد راله

نرفته است .رنارراین ،واژة مزرور در صدر اسقم رایج نبوده است.

ارزشمند رودن خود و توانمندیهایش» رهکار رفته است .فرد را عالزت

«عزت نفس» از دو کلم «عزت» و «نفس» ساخته شده است .در

نفس کسر است که خالود و توانمنالدیهایش را ارزشالمند مردانالد و

زران فارسر« ،نفس» ره معنای «شخص انسان»؛ «ذات»؛ «حقیقت هر

توانایر مقارله را نالشهای آینده را در خود مرربیند .البته عزت نفالس

شرء»؛ «جوهر رخاری لطیفالر کاله منشالأ حالس و حرکالت اسالت»؛

در فرهنگ اسالقمر ال ایرانالر ،رالا عالزت نفالس در فرهنالگ غالرب

«قوهای در انسان که منشأ آثار مختلف اسالت ،رالا ادراک معقالوالت»؛

تفاوتهایر دارد.

«جان»؛ «روح»؛ «روان» و نیالز «عالزت» راله معنالای «ارجمنالدی»،

فرهنگ و زران ی

ملت رسیار رههالم آمیختاله اسالت .فرهنالگ

«سرافرازی»« ،عیمت» ،و «رزرگواری»؛ و «عزت نفس» ره معنالای

شامل سه سطح کالقن« :راورهالا» و «ارزشهالا» و «احساسالات» و

«مناعت» ،و «شرافت» آمالده اسالت (معالین ،9379 ،ج ،2ص2211؛

«رفتارها» است .دین را تأثیرگذاری در تمالام الیالههای فرهنالگ ،رالر

ج ،1ص1773؛ دهخدا ،9377 ،ذیل واژة نفس و عزت).

ادریات ی

ملت تأثیر مرگذارد (زیباکقم و میررالد .)9311 ،ازآنجاکاله

«عزت» در زران عررر ،رالر شالدت ،قالوت و ماننالد آن از غلباله و

فرهنگ غررر را فرهنگ شیعر ایرانر متفاوت اسالت ،انتیالار مالررود

نیرگر و ررتری داللت مرکند و نیز ره معنای سرسختر گفتاله شالده

رسیاری از واژهها ،رهویژه آنها که ریشاله در راورهالا و ارزشهالا دارنالد،

است (ارنفارس ، 9111 ،ذیل واژة «عز»)« .عزت» حالتر است کاله

معادل دقی یکدیگر نباشالند .رنالارراین ،واژههالای « »self-esteemو

مانع مرشود انسان شکست رخورد و «عزیز» کسر اسالت کاله غلباله

«عزت نفس» اگرنه دو پشتوان فرهنگر متفاوت دارند ،اما ماهیالت و

مرکند و شکست نمرخالورد (راغالب اصالفهانر ، 9192 ،ذیالل واژة

کارکردشان رسیار رههم نزدی

است .را مراجعه ره پایگالاه دادههالایر

«عز») «عزت» مقارل «ذلت» و ره معنالای «ررتالری رالر همکالاران»

همچون «نالورمگز»« ،ایالران داک»« ،مقالاالت جهالاد دانشالگاهر»،

است (مصطفوی ، 9131 ،ذیل واژة «عالز») .رنالارراین «عالزت» راله

«مگ ایران»« ،پرتال جالامع علالوم انسالانر» مشالاهده مرشالود کاله

معنای «قدرت» و «شدت» و «ررتری»و «غلبه» و «شکسالتناپذیری

ریشتر مقاالت علمر ال پژوهشر در روانشناسر و علالوم ترریتالر واژة

و نفوذناپذیری» ،و «عزیز» ره معنای «قدرتمند شکستناپذیر» است.

«عالالزت نفالالس» را معالالادل « »self-esteemرالالهکار رردهانالالد ،اگرنالاله

«نفس» در زران عررر نند معنا دارد )9 :روحر اسالت کاله مایال

رسالالیاری نیالالز واژة «حرمالالت خالالود» را رالالهکار رردنالالد .مترجمالالان و

ذیل واژة «نفس»)« .نفس» روح آدمالر اسالت (ذیالل واژة «نفالس»).

روانشناسان در فضالای آکادمیال دانشالگاهر ،همچالون سالیدیحیر
محمالالدی در ترجمالاله کتابهالالایر همچالالون روانشناســ رشــد و
آسيبشناس روان ؛ محمدرضا قالائمر مقالدم در رحال روشهالای

 ، 9111ذیل واژة «نفس») .نفس خود هر نیالز اسالت (مصالطفوی،

آسیبزا در کتاب تربيت از منظـر تربيـت اسـ م  (،قالائمر مقالدم،

حیات جسم است )2 .ی

نفر؛  )3خود هر نیالز (فراهیالدی، 9111 ،

ریش اصلر «نفس» ،تالنفس و نفالس کشالیدن اسالت( .ارالنفالارس،

جايگاه و مؤلفههای عزت نفس در قرآن و روايات 41 

 ،9311ص)959؛ آذررایجالالالالانر و همکالالالالاران ( )9317در کتالالالالاب
روانشناس اجتماع  ،نیز واژة «عزت نفس» را رهکار رردند.

9351؛ رحمانرزرونالالدی ،)9311 ،ارزشالالمندی ذاتالالر نالالوعر در عالالالم
اهر ،شامل خدمت تکوینر مخلوقات ره آدمر و توانمنالدی او در راله
خدمت گرفتن ررخر از مخلوقات است .خداوند آدمر را توانالا سالاخته

جايگاه «عزت نفس» در قرآن کريم

تا از نوب کشتر رسازد (جاثیه)92 :؛ و در دریاها سفر کند ،و در مسیر

در قالالرآن کالالریم ،واژة «عالالزت نفالالس» رالالهکار نرفتالاله ،امالالا رالالا ریالالان

رودخانهها سد رسازد و رهره ربرد (ارراهیم)32 :؛ از سنگ و آهن رالرای

ارزشمندیها و توانمندیهای مؤمن ،دو عنصر اساسالر عالزت نفالس،

خود خانه رسازد؛ از گوشت و شیر ررخر حیوانات رخورد؛ ررخر دیگالر

یعنر «احساس ارزشالمندی» و «احسالاس توانمنالدی» را در مؤمنالان

را ره کار رگیالرد و رارهالایش را راله آسالانر حمالل کنالد (نحالل)6 :؛ و

تقویت کرده است تا «عزت نفس» آنان تقویت شود.

رهطورکلر ،از مخلوقات در جهالت زنالدگر رهتالر رهالرهرالرداری کنالد.

در قرآن ،ارزشمندی ره دو گون ارزشالمندی ذاتالر و ارزشالمندی

(جاثیه93 :؛ حج.)56 :

اکتسارر مطرح شده است .راله عبالارت دیگالر ،انسالان دارای کرامالت

خداوند توجه ویژهای راله آفالرینش آدمالر داشالته و او را در عالالم

تکوینر و اکتسارر است (مصباح9311 ،ب ،ص 31؛ جعفالری،9311 ،

راطن منحصررهفرد کرده است« .مالا انسالان را در رهتالرین صالورت و

ص 251؛ رحیمرنالالژاد9311 ،؛ گالالروه نویسالالندگان ،9319 ،ص 911؛

نیام آفریدیم( ».تین .)1 :این ررتری در عالم راطن نگونه است؟

نقیبر9319 ،؛ یداهللپور.)9319 ،

عالم ماده عالم حرکت و تغییر و تبدل است .هرنه در عالم مالاده

در قالالرآن ،مهمتالالرین واژة مالالرتبط رالالا ارزشالالمندی آدمالالر ،واژة

است مکاندار و زمالاندار اسالت .در نتیجاله ،در حالال تغییالر اسالت و

«کرامت» است« .کرامت» در زران عررر ،راله معنالای «رزرگالواری و

لحیهای سکون و عدم تغییر ررای آن متصور نیسالت (ر.ک :مصالباح،

رخشش» است .در قرآن ،ارزشالمندی راله لحالاس اسالتققل دو گوناله

9311الف) که در عالم ماده حضور دارد ،مدام در حال تغییالر و تحالول

است :ارزشمندی استققلر و ارزشالمندی غیراسالتققلر .ارزش خالدا،

است .اما حقیقت وجود انسان ،روح است؛ امری مجالرد؛ ننالانکاله در

که ره هیچ موجودی وارسته نیست« ،استققلر»؛ و ارزشمندی آدمالر

آی ال کریمالاله فرمالالود« :در او از روح خالالود دمیالالدم» (حجالالر .)21 :روح

که وارسته ره خداست و «غیراستققلر» است« .همانا هم عالزتهالا

مخلو راعیمتر از مخلوقات خداوند متعالال اسالت .از سالوی دیگالر،

از آن خداست»(نساء.)931 :

عالم مجردات عالم ثبات و سکون است و در موجالودات مجالرد عالالم

ارزشمندی ذاتر اقسامر دارد .رالا تبیالین ایالن اقسالام ،مؤلفالههای
عزت نفس تبیین مرشود .ارزشمندی ذاتر راله دو نالوع «عمالومر» و
«نوعر» تقسیم مرشود.

مجردات ،تغییر راه ندارد و یا میزان تغییر رسیار نانیز است.
خداوند متعال روح مجرد آدمر را مرتبط را جسم مادی در منالزل
دنیا آفرید .روح مجرد ،که از سالن مجالردات اسالت ،و رایالد در عالالم

«ارزشمندی عمومر» ررخاسالته از نعمالت آفالرینش اسالت .ایالن

مجردات ،مرتب وجودیاش ثارت مرماند ،در اثالر ارتبالاط رالا جسالم و

نعمت ررای عموم مخلوقات است .خداوند تمام موجودات را از نیسالتر

عالم ماده ،که عالم تغییر و تحول است ،این قارلیت و اسالتعداد را پیالدا

ره هستر آورد .هستر در مقارل نیستر ارزشمند است (نجات رایالزن،

مرکند که سع وجودیاش تغییر کنالد ،اشالتداد وجالودی ریارالد و راله

)9311؛ «ارزشمندی نوعر» ررخاسته از نعمتهایر اسالت کاله رالرای

مرتب راالتری ررسد و ره خداوند متعالال نزدیال تالر شالود (فیالروزی،

نالالوع انسالالان رالالوده و موجالالب ارزشالالمندی و ررتالالری آدمالالر رالالر دیگالالر

)9319؛ حتر از جبرئیل هم ره خداوند متعال نزدیال تر شالود (نجالم:

موجودات شده است« .ما آدمرزادگان را گرامالر داشالتیم و آنهالا را در

 .)1رنارراین ،خداوند آدمر را ره لحاس توانالایر رشالد معنالوی ،از تمالام

خشکر و دریا حمل کردیم و از انواع روزیهای پاکیزه ره آنالان روزی

موجودات توانمندتر و ارزشمندتر آفریده است .خدا ره مقئکاله فرمالان

دادیم و آنها را رر رسیاری از موجوداتر کاله خلال کالردهایالم ،ررتالری

داد که رر حضرت آدم سجده کنند .اگرنه ارلیس سالرپیچر کالرد ،امالا

رخشیدیم» (اسراء.)71 :

اعتراف نمود که خدا آدمر را از او و تمام مقئکه ارزشمندتر قالرار داده

خداوند را نعمتهای آشکار و پنهانش ،آدمر را در عالالم الاهر و
راطن (امور مادی و معنوی) توانمند و ارزشمند کالرده اسالت (آموزگالار،

است (اسراء52 :؛ آموزگار.)9351 ،
کسانر که ایمان ریاورند و عمل صالح انجام دهند از ارزشالمندی
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اکتسارر رهرهمند مرشوند .البته توانمندی و ارزشمندی اکتسالارر نیالز

الف .هدایت تکوینر ررای تمام مخلوقات است (تغالارن99 :؛ طاله:

تفضل خداوند است؛ اما نون رالرخقف ارزشالمندی ذاتالر ،رالرای تمالام

 .)61هدایت تکوینر شامل جسم آدمر مرشود .تمام اعضالا و جالوارح

انسانها نیسالت و تالقش آدمالر در کسالب آن مالؤثر اسالت ،از آن راله

ردن ،که رهطور خودکار کارهایر را انجام مردهند از هدایت تکالوینر

«ارزشمندی اکتسارر» تعبیر مرشود .در حقیقت ،آدمر در تمام وجودش

خداوند رهرهمندند.

ره خداوند محتاج است و نیزی از خود ندارد که ره خدا ردهد تا در مقارل،

ب .هدایت تشریعر را فرستادن پیامبران و کتب آسالمانر محقال

مستح پاداشر راشد .خداوند حکیم را رحمت و مهررانر خویش ،پاداش

شده و خدا تمام انسانها ،اعم از مؤمن و کالافر را راله سالوی سالعادت

مؤمنان را رر خود واجب کرده است (الهرداشتر.)9311 ،

حقیقر هدایت نموده است (انعام11 :؛ کهف .)991 :از این ،ره هالدایت

آدمر ره میزانر که ره خدا ایمان ریاورد و عمل صالح انجام دهد،

«عام» تعبیر مرشود.

ره خدا نزدی تر و ارزشمندتر مرشود« .گرامىترین شما نالزد خداونالد

ج .هدایت راطنر تنها شامل حال مؤمنالان مرشالود .آنالان کاله از

رالالاتقواترین شماسالالت» (حجالالرات93 :؛ نجالالات رایالالزن .)9311 ،آیالالات

مراتب ایمان راالتری ررخوردارند ،از هدایت راطنر رالاالتری رهرهمنالد

رسیاری نحوة رالهدسالت آوردن ارزشالمندی اکتسالارر را توضالیح داده

مرشوند .آیاتر ره این نوع هدایت اشاره کردهانالد« :خداونالد ایمالان را

است (حدید91 :؛ واقعه 91:و  .)99خداوند مؤمن را در دنیالا ،قیامالت و

محبالالوب شالالما قالالرار داده و آن را در دلهایتالالان زینالالت رخشالالیده ،و

رهشت تکریم مرکند .انس را قرآن کریم ،تکریم خداونالد نسالبت راله

(رهعکس) کفر و فس و گناه را منفورتان قرار داده است .کسانى کاله

مؤمنان را یادآوری مرکنالد .در نتیجاله ،احسالاس ارزشالمندی در فالرد

داراى این صفاتند هدایتیافتگانند» (حجرات« .)7 :ره (ررکالت) رحمالت

مؤمن را تقویت مرنماید.

الهى ،در ررارر آنان [مردم] نرم (و مهرران) شالدى» (آلعمالران .)961 :از

توانمندی و ارزشمندی در دنیا پنج گونه است:
 )9ارزشمندی ره سبب عنایت ویژة خداوند :در دنیا ،خداوند راله مؤمنالان
توجه و محبت ویژهای دارد .هرنه ایمان آنان ریشتر راشالد ،محبالت

مصادی هدایت راطنر خداوند ،هدایت راطنر امام نسالبت راله شالیعیان
است که عقماله طباطبالائر از آن راله «هالدایت راله امالر» تعبیالر کالرده
است (رضائر9311 ،؛ عروترموف 9312 ،؛ کررقئرپازوکر.)9313 ،

خداوند ره آنان ریشتر است .خداوند مؤمنالان ،محسالنان ،متطهالران،

 )1تقویت رصیرت و قدرت تشخیص :یکر از آثار ایمالان و عمالل

متالالوکقن ،متقالالین ،صالالارران ،مقسالالطان ،و تالالوارین را دوسالالت دارد

صالح ،رصیرت و قدرت تشالخیص حال از راطالل اسالت( .انفالال21 :؛

(آلعمران ،)931،961 ،75 :توجه مؤمن ره عنایالت و محبالت ویالژة

عنکبوت51 :؛ آلعمران .)931 :غیرمؤمنان از این رصیرت رررهرهانالد

خداوند ره مؤمنان موجب احساس ارزشمندی در مؤمن مرشود.

(انعام .)922 :کفار و مشرکان ،که از هالدایت اولیاله رهالرهای نبردنالد و

 )2توانمندی در امور مادی ره خاطر یاری و پشتیبانر خداوند :خداونالد

کفالالر ورزیدنالالد ،دنالالار گمراهالالر عقالالورتر و ثانویالاله مرشالالوند(.یس1 :؛

مؤمنالالان را در مشالالکقت ،سالالخترها و جنگهالالا یالالاری مرکنالالد.

اعراف .)911 :مؤمن را علم و رصیرتر که خداوند ره او عنایت مرکنالد

(انفال25 :؛ غافر69 :؛ طق  .)3 :مؤمن را توکل رر خدا ،احسالاس

و از گالالمراهالالر ،کالاله کالالافران رالالدان دنارنالالد ،نجالالات یافتالاله ،احسالالاس

توانمندی مرکند (توره.)921 :

توانمندی و ارزشمندی مرکند.

 )3توانمندی در امور معنوی ره خاطر یاری خداوند :خداونالد انسالانهایر

 )6محبوریت در نزد مردم :خداوند کسانر را که ایمالان ریاورنالد و

را که ایمان ریاورند ،هدایت مرکند .این هدایت ارائ راه سعادت راله

عمل صالح انجام دهند محبوب مردم مرکنالد« .مساللماً کسالانر کاله

شکل اهری نیست ،رلکه هدایتر رالاطنر اسالت کاله ایمالان را در

ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند ،محبتالر رالرای آنالان در

قلوب آنان تقویت مرکند« .هر کس ره خالدا ایمالان آورد ،خداونالد

دلها قرار مردهد» (مریم.)15 :

قلبش را هدایت مىکند» (تغارن .)99 :از ایالن هالدایت راله هالدایت

همانگونه که در طول تاری  ،اولیاء اهلل محبوب مردم رودهاند ،اگرنه

«پاداشر» و «خاص» نیز تعبیالر مرشالود (جمعالر از نویسالندگان،

کفار و ستمکاران در تخریب وجه آنان در رین مردم مرکوشیدند ،دیر یا

ررتا ،ص 31؛ طباطبائر ،9312 ،ج  ،92ص .)211

زود حقیقت آشکار مرشد .هنگامر که مردم کسر را دوست ردارند و ره

رهطورکلر ،هدایت سه گونه است :تکوینر ،تشریعر ،راطنر.

او احترام رگزارند ،او احساس ارزشمندی مرکند.
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روز قیامت روز رسیار وحشتناک و ترسناکر اسالت ،رالهگونالهایکاله

واژة «عزت» و مشتقاتش  991مرتبه در قرآن کریم تکرار شده اسالت

دوسترها گسسته مرشالود ،و هالر انسالان گنالهکاری آمالاده اسالت کاله

که در  11جا ره معنای «قدرتمنالدی و شکسالتناپذیری» راله عنالوان

خانوادهاش را قررانر کند تا نجات یارد (معارج .)91-91 :امالا خداونالد راله

صفتر ررای خدا رهکار رفته است .قالرآن کالریم در  76درصالد مالوارد،

کسانر که در دنیا ایمان ریاورند و عمل صالح انجالام دهنالد ،وعالده داده

«عزت» را وصف خداوند متعال رهشالمار آورده و در آیالات دیگالر نیالز

است که در روز قیامت آنان در آرامش و مقام قرب الهر راشند (یالونس:

اگرنه واژة «عزت» ره کار نرفته ،اما قدرت خداوند متعال ریالان شالده

 .)25هنگامر که مؤمن ره جایگاه امن خویش در روز قیامت در پیشالگاه

است؛ مانند آیات آفرینش جهان هستر و آیالات مررالوط راله قیامالت.

خدا توجه مرکند ،احساس ارزشمندی مرکند .عقوه رر این ،مؤمنر که

ازاینرو ،در اثر تقوت ،تدرر و انس را قرآن ،رالاور راله ایالن حقیقالت در

گناهان کبیره را ترک کنالد عالقوه رالراین ،رالر صالغیره اصالرار نکنالد ،و

مؤمنان ایجاد مرشود که تمام هستر ره خدا محتاجنالد .رالا توجاله راله

حتر صغیرهاش را کون نشمارد ،خدا در روز قیامت گناهان صغیرهاش

این آموزههالا ،تمالام توانمنالدی آدمالر از سالوی خداسالت و احسالاس

را مررخشد و وی را را ارزشمندی در رهشت وارد مرکند (نساء.)39 :

توانمندی موجب تکبر و عجب نمرشود.

مؤمنان در رهشت از راالترین ارزشمندیها و پاداشهالا رهرهمنالد

از منیر قرآن ،قدرت و ثروت موجب عالزت نیسالت .پادشالاهان و

مرشالالوند (حدیالالد99 :و .)91هنگالالامر کالاله مالالؤمن رالاله پاداشهالالا و

ثروتمندان الم اگرنه مدتر در دنیالا نالزد مالردم دنیاپرسالت ،آرالرو و

جایگاهش در رهشت مراندیشد ،احساس ارزشمندی مرکند.

قدرت داشتند ،اما در روز قیامالت ،در نهایالت ذلالت و خالواری هسالتند

در اینجا ،ارزشمندی در روز قیامت و در رهشالت از یکالدیگر جالدا

(دخان .)11 :از منیر قرآن ،نعمتهای اهری دنیالوی معیالار ررتالری

شده است؛ زیرا ررخر روایات روز قیامت را یکر از مراحل عالذاب کاله

نیستند ،رلکه ارزار آزمایش هسالتند (فجالر .)96 :نالژاد ،قبیلاله ،ثالروت و

موجب پاک شدن گناهان مرشود ،معرفر کردهاند .پس ممکن اسالت

قدرت معیار ررتری نزد خدا نیست ،رلکه تقوا و طاعالت و رنالدگر خالدا

مؤمنر در روز قیامت دنار سختر و ررارزشر راشالد ،امالا پالس از روز

معیار ارزشمندی حقیقر است.

قیامت ،در رهشت جالای گیالرد .رنالارراین ،ارزشالمندی روز قیامالت رالا
ارزشمندی در رهشت متفاوت است .عقوه رر این ،تفکی

ره نیر مررسد ایالن آیالات درپالر آن اسالت کاله انسالان فریفتال

رالین ایالن

امکانات مادی و نعمتهای دنیالوی نشالود تالا مبالادا از اهمیالت امالور

موارد در هنگام رهکار رستن راهکارهای تقویت عزت نفس در فضالای

معنوی و حقیقر غافل شود .اما اگالر مالؤمن نعمتهالای مالادی را راله

ترریت اخققر مفید است و موجب اثرگذاری ریشتر مرشود.

عنوان امکاناتر لحالاس کنالد کاله او را در جهالت رنالدگر خالدا یالاری

در قرآن کریم ،عقوه رر عوامل ارزشمندی اکتسارر ،عوامل ذلت

مرکند ،و شکر قلبر و زرانر و عملر نعمتها را رهجا آورد ،توجاله راله

اکتسارر ذکر شده است تا مؤمنان را شناخت و ترک آنها از ذلالت دور

نعمتها مذموم نیست (نسالاء917 :؛ ارالراهیم .)7 :غفلالت از نعمتهالا

شوند .هنگامر که مؤمن توجه مرکند که از این عوامل پرهیالز کالرده

عقوه رالر کوتالاهر در شالکر ،موجالب کوتالاهر در انجالام و الایف و

است درحالرکه کفار و گنهکاران ردان دنارنالد ،احسالاس ارزشالمندی

مسئولیتها مرشود که مطلوب نیست .خدا در روز قیامت از نعمتهالا

مرکنالالد .عوامالالل ذل الت و خالالواری عبارتنالالد از :کفالالر (اعالالراف)971 :؛

سؤال مرکند (تکاثر )1 :توجه ره نعمتها از ی سو ،موجب شکر و انجام

ناشالالکری و ناسپاسالالر کالالردن نعمتهالالای ویالالژة الهر(رقالالره )59 :؛

و ایف مرشود ،و از سوی دیگر ،موجب احساس ارزشمندی مرگالردد.

رتپرستر و ارتداد (اعراف)962 :؛ دشمنر را خدا و رسولش (مجادلاله:

البته نباید فقدان نعمت را دلیل رر ررارزشر دانست (فجر.)95 :

)21؛ گناه (یونس.)27 :
یکر از مؤلفههای «عزت نفس» احساس توانمندی است .آیالاتر

جايگاه «عزت نفس» در روايات

رر توانمندی آدمر تأکید کردهاند« .خدا آنچه را در آسمانهالا و زمالین

ره کم

است مسخر شما سالاخته اسالت» (جاثیاله .)93 :ایالن آیالات احسالاس

«عزت» و «کرامت» جستوجو شد .همچنین عنالاوین ارالواب ررخالر

توانمندی را در آدمر تقویت مرکند.

جوامع حدیتر مانند الکاف  ،بحـاراالنوار ،و وسـال الشـيعل ،رالهطور

مهمترین واژة مرتبط را توانمندی در قرآن ،واژة «عالزت» اسالت.

نرمافزار جامع االحادیث ،در جوامالع حالدیتر ،کلیالدواژههای

خاص مقحیه گردید و روایات اروارر کاله موجالب تقویالت احسالاس

  92معرفت ،سال بيست و ششم ،شماره  ،932آبان 4321

توانمندی و ارزشمندی در فرد مرشد رررسر گردید .ره نیالر مررسالد

دارد عطا مرکند ،ولى دینش را جز ره آنکه دوستش دارد عطا نکنالد»

روایات مرتبط را «عزت نفس» ،در پنج دست کلر است:

(کلینر ، 9117 ،ج  ،2ص  .)291را توجه ره ررخر روایات ،هر گالروه

 )3خودشناسی :رالهطورکلر ،اهاللریالت مؤمنالان را راله شالناخت

از انسانها از مراتبر از روح ررخوردارند( ،را توجه ره مجموعال آیالات و

حقیقت وجودی خویش توصیه مرکردنالد ،تالا از ایالن رهگالذر ،ارزش

روایات ،اهراً مقصود مراتب حیات روح است؛ یعنر یال

روح اسالت

خود را رشناسند ،احساس ارزشمندی کنند و در جهت رشد اخققالر و

که مراتب وجودی دارد و نند روح مجزا نیست) مالؤمن از روح ایمالان

معنوی تقش نمایند .امیرمؤمنان علر مرفرمایند« :کسر کاله قالدر

ررخوردار است که آثار خاصالر در حیالات او دارد (کلینالر ، 9117 ،ج

خودش را نشناخت ،هقک شد» (ارنشعبه حرانر ،9353 ،ص )271؛

 ،9ص  .)279ردینروی ،فرد ره میزان ایمالان و اعمالال صالالحر کاله

و «کسر که خود را ارزشمند مرداند ،هوای نفالس در نیالرش خالوار

دارد احسالاس ارزشالالمندی مرکنالالد و در جهالت کسالالب ارزش ریشالالتر

مرشود» (نهجالبقغه ، 9191 ،ص .)666

تقش مرکند.

 )9توانمندی و ارزشمندی ذاتی :در این روایات ،راله شالناخت ارزش

 )4ترک ابراز نیاز به مردم :این روایالات مالؤمن را از کمال

ذاتر انسان و جایگاه او در هستر ،و همچنین ررتری او نسبت ره دیگالر

خواستن از مردم ،ازآنروکاله موجالب کالاهش ارزش او در نالزد مالردم

مخلوقات اشاره شده است؛ مانند روایات اهتمام خداوند ره خلقت انسالان

مرشود ،نهر کردهاند .مرحوم کلینر در کتالاب الکـاف  ،رالارر تحالت

و فرمان او ره مقئکه مبنر رر سجده رر حضرت آدم را نقالل مرکننالد

عنالوان «رالاب اسسالتغناء عالن النالاس» راله احالادیتر در ایالن رارطالاله،

(ر.ک .ره تفاسیر روایر ذیل آیات ذیررط؛ مانند ص76 :؛ حجر.)21 :

اختصاص دادهاند .امام راقر فرمودند« :ناامیدی از مالالر کاله در نالزد

مالالر

ررخر روایات ررتالوجهر راله جلوههالای دنیالا را از آثالار شالناخت

مردم است ،موجب عالزت مالؤمن در دیالنش مرشالود» (همالان ،ج،2

ارزشمندی خویش مرداند .از امام راقر نقل شده است« :کسالر کاله

ص .)911امام صاد  فرمودند« :شرافت مؤمن ره شبزنالدهدارى و

مرشالود ،و کسالر کاله

عزتش ره رىنیازیاش از مردم است» (همان ،ص .)911تالرک ارالراز

خود را ررارزش رداند دنیا در نیرش رزرگ مرشود» (شعیری ،ررتالا،

نیاز ره مالردم ،راله دو صالورت موجالب تقویالت احسالاس ارزشالمندی

ص  .)911از امیرمؤمنان نقل شده است« :کسر کاله ارزش خالود را

مرشود :از ی سو ،موجب حف آررو نزد مردم مرشود و مالردم راله او

مرشالود» (تمیمالر آمالدی، 9191 ،

احترام مرگزارند ،و از سوی دیگر ،نون فرد از کسر التمالاس نکالرده

ارزش خود را رشناسد دنیا در نیرش کونال

رشناسد ،دنیا در نیرش کون

ص  .)239روایاتر نیز مؤمنان را را توجه ره ارزش ذاتالر خالویش ،راله

است ،احساس ارزشمندی و آزادگر مرکند.

ترک گناه و کارهای پست دعوت مرکنند .امیرمؤمنان مرفرماینالد:

 )6ارتباط کريمانه با مردم :احترام ره مردم ،حلم در مقارل جهالالت

«خودت را از هر پستر حفال کالن ،هرننالد تالو را راله خواسالتههایت

آنها ،رخشیدن خطایشان ،خوشرویالر ،محبالت و مهررالانر ،اطعالام و

ررساند؛ زیرا هرگز ررارر آنچه از نفس خویش صرف مرکنالى عالو

هدیه و صدقه ،پرهیز از تمسخر و دشنام و توهین است .اهلریالت،

نخواهى یافت ،و رندة دیگرى مباش (ره طمالع امالور دنیالوی تواضالع

مؤمنان را ره معاشالرت کریماناله رالا مالردم توصالیه کردهانالد .امالوری

نکن) که خدا تو را آزاد خل کرده است» (نهجالبقغاله ، 9191 ،ص

همچون احترام ،تبسم ،خوشرویالر ،تواضالع ،مهمالاننوازی ،اطعالام و

 .)119نقل شده است« :کسر که ارزش خودش را رشناسالد ،آن را رالا

اکرام ،هدیه ،صدقه و رخشالیدن خطالای مالردم را مطلالوب و امالوری

گناه پست نمرکند» (تمیمر آمدی ، 9191 ،ص .)239

همچون اهانت ره دیگران ،استهزا و تمسخر دیگران ،لعالن و نفالرین،

 )1ارزش ايمان و عمل صالح (ارزشممندی اکسامابی) :ررخالر

سبّ و دشنام را نامطلوب شمردهاند.

روایات ره ارزش اکتسارر اشاره دارند؛ ماننالد :روایالات ارالواب «طینالت

ره نیر مررسد ننین رفتاری ره ساله شالیوه در تقویالت احسالاس

مؤمن و کافر» ،شدت ارتقی مؤمن و «خداوند ایمان را ره کسر کاله

ارزشمندی معنوی فرد مؤثر است:

دوست دارد عطا مرکند ».در کتاب الکاف  .انسان مالؤمن راله میالزان

 )9فرد را رعایت آداب معاشرت ،که از مصالادی عمالل صالالح اسالت،

ایمانر که دارد ،نزد خداوند متعالال جایگالاه و ارزش دارد .امالام رالاقر

ارزش اکتسارر کسب مرکند .در نتیجاله ،توجاله راله ارزشالمندی

مرفرمایند« :همانا خدا دنیا را ره آنکه دوستش دارد و آنکاله دشالمنش

عمل صالح ،احساس ارزشمندی معنوی مرکند.
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 )2فرد رهخاطر فضایل اخققر و رفتارهای خورر کاله دارد ،احسالاس

ارزشمندی مردانست ره تدریج ،ایمان ،طاعت ،رندگر و تقوا را معیالار

ارزشمندی و تعالر معنوی مرکند .ننین لذتر راله خالاطر حالس

ارزشمندی مرشمرد .نیام ارزشر مساللمان رالا خوانالدن آیالات قالرآن

کمالجویر است که خدا ره طور فطری در آدمر قرار داده است.

اصقح مرشود .سپس رهمقداری که از ارزشهالای آن نیالام ارزشالر

ررای نمونه ،ریشتر مردم از اطعام و اکرام همکاران لالذت مرررنالد

در خود مرریند ،احساس ارزشمندی مرکند .رنالارراین ،از یال سالو رالا

و احساس ارزشمندی معنوی مرکنند.

توجه ره نعمتهایر که خداوند متعال رهطور ذاتر راله او داده اسالت ،و

 )3فرد رهخاطر اخق خوب و ارتباط کریمانالهای کاله رالا مالردم دارد،
محبوب مردم مرشود؛ در نتیجه مردم ره او احتالرام مرگزارنالد و
محبت مرکنند.

از سالالوی دیگالالر ،رالالا توجالاله رالاله ایمالالان و تقالالوایر کالاله دارد ،احسالالاس
ارزشمندی و عزت نفس مرکند.
روایات نیز را تأکید رر خودشناسر ،توانمندی و ارزش ذاتر آدمالر،
ارزش ایمان و عمل صالح که آدمر مرتواند کسب کنالد ،تالرک ارالراز

نسیجهگیری

نیاز ره مردم ،و ارتبالاط کریماناله رالا آنهالا ،احسالاس ارزشالمندی را در

در قرآن و روایات ،عزت نفس مؤمنالان تقویالت شالده اسالت؛ زیالرا در

مؤمنان تقویت مرکنند.

تزکیه و ترریت اخققر نقش ررجستهای دارد .آدمر دوست دارد رالین

نتایج این پژوهش ررای تمام دستاندرکاران ترریت اخققر ،اعم از

شناختها و رفتارهایش یکپارنگر راشد .رنارراین ،کسر کاله خالود را

استادان ،مرریان ،معلمان ،مشاوران ،و مبلغان مرتواند مفید راشد و را توجه

ارزشمند مردانالد راله نیکالر رفتالار کالرده ،از رفتارهالای زشالت دوری

ره اهمیت عزت نفس در قرآن و روایات ،زمینال افالزایش عالزت نفالس

مرکند .در مقارل ،کسر که احساس حقارت دارد از انجالام رفتارهالای

مترریان را فراهم کنند و از اموری که موجب کاهش عالزت نفالس آنالان

زشت راکر ندارد.

مرشود اجتناب کنند .همچنین مرتوانند از مؤلفههای عزت نفس رالرای

عزت نفس در قرآن و روایات ،جایگاه ررجسالتهای دارد .قالرآن رالا

تدوین راهکارهای تقویت احساس ارزشمندی استفاده کنند.

تأکید رر توانایرها و ارزش آدمر ،احساس توانمنالدی و ارزشالمندی را

در جهت تدوین رستههای کارآمد آموزشر رهمنیور تقویت عالزت

در مؤمنان تقویت کالرده اسالت .ارزشالمندی «ذاتالر» و «اکتسالارر»

نفس ،این پژوهشها پیشنهاد مرشود :رررسر اثررخشر تقویالت عالزت

است .ارزشمندی ذاتر دو نوع« ،عمالومر» و «نالوعر» اسالت .ارزش

نفس را رویکرد اسقمر رر رشد اخققر؛ ساخت مقیاس عزت نفالس در

«ذاتر عمالومر» ،نعمالت وجالود اسالت کاله تمالامر مخلوقالات از آن

رعد معنوی رر مبنای آموزههای اسقمر (مقیاس کوپر اسمیت رُعد معنوی

رهرهمندند .ارزش «ذاتر نوعر» رالرای تمالامر انسانهاسالت؛ شالامل

ندارد)؛ رررسر مقایسهای اثررخشالر افالزایش عالزت نفالس رالا رویکالرد

توانایر انسان رر تصرف در مخلوقات ،خدمت تکالوینر مخلوقالات راله

اسقمر و افزایش عزت نفالس رالا رویکالرد روانشناسالر متبالتگرا رالر

آدمر و قارلیت رشد معنوی .ارزشمندی «اکتسارر» ررخاسته از ایمالان

رهداشت روانر؛ رررسر اثررخشر افزایش عزت نفس رر خوف و رجالا؛ و

و عمل صالح است .ایمان و عمل صالح موجب ارزش در دنیا ،قیامالت

رررسر اثررخشر عزت نفس رر تقویت فضایل اخققر ،همچون توکالل

و جهان آخرت مرشود .احساس ارزشمندی در دنیا ره سالبب عنایالت

ره خدا و اشتیا ره توره (این تحقی ازآنرو پیشنهاد مرشود که ررخالر

ویژة خدا ،توانمندی ره خاطر یاری و پشتیبانر خالدا در امالور مالادی و

رین افزایش عزت نفس رالا ررخالر فضالایل اخققالر تنالافر مرریننالد و

معنوی ،قدرت تشخیص الهر ،محبوریت نزد مردم و دوری از عوامالل

معتقدند :تقویت عزت نفس منجر ره کاهش این فضایل مرشود).

ذلت کفار است .از منیر قرآن کریم ،امور دنیالوی همچالون ثالروت و
مقام مقک ارزشمندی نیست و احساس ارزشمندی رهواسالط ننالین
اموری کاذب است و حقیقر نیست.
قرآن ررای تقویت عزت نفالس مؤمنالان از یال سالو ،داشالتههای
مادی و معنوی آنان را یادآوری مرکند ،و از سوی دیگر ،نیام ارزشر
آنها را تغییر مردهد .عرب جاهلر ،که ثروت و قبیله و قدرت را معیالار
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رنیاد پژوهشهای قرآنر حوزه و دانشگاه.

مصباح ،محمدتقر9311 ،الف ،آموزش عءالد ،تهران ،امیرکبیر.
الالالالال 9311 ،ب ،بل سوی خودسازی ،قالم ،مؤسسال آموزشالر و پژوهشالر امالام
خمینر.
مصطفوی ،حسالن ، 9131 ،التحءيـ فـ کلمـات الءـرآن الکـریم ،ریالروت،
دارالکتب العلمیه.
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مطهری ،مرتضر ،9377 ،مجموعل آثار ،قم ،صدرا.
معتمدی ،رسول ،9319 ،کرامـت نفـس و آثـار اخ قـ و اجتمـاع آن در کـ م

اميرالمومنين(ع) ،پایاننامه کارشناسر ارشد ،تهران ،دانشگاه پیام نور.
معین ،محمد ،9379 ،فرهنگ فارس معين ،تهران ،امیرکبیر.
موحد ،مجید ،نوراهلل محمدی و مریم حسالینر« ،9311 ،مطالعاله رارطاله رالین رسالانههالا،
تصویر ردن و عزت نفس را عمل و تمایل ره آرایالش» ،مطالعـات اجتمـاع

ـ

روانشناخت زنان (مطالعات زنان) ،ش .21
مهدویکنر ،محمدرضا ،9311 ،نءطلهای آغاز در اخ ع عملـ  ،تهالران ،دفتالر نشالر
فرهنگ اسقمر.
میرحاج ،اعیم ،محمود اکرامر و محمدرضا سرمدی ،9312 ،مءایسل سـط سـ مت
عموم وعزت نفس زنان سالمند آموزشدیده در انجمن آلزایمـر ایـران و

دیرران ،پایاننامه کارشناسر ارشد ،تهران ،دانشگاه پیام نور.
نجات رایزن ،علر ،9311 ،مبان و معيارهای فلسـف و قرآنـ کرامـت انسـان از

دیدگاه امام خمين (ره) و شهيد مطهـری ،پایانناماله کارشناسالر ارشالد ،قالم،
دانشگاه قم.
نراقر ،محمدمهدی ،9315 ،جامع السعادات .ریروت ،مؤسسه االعلمر للمطبوعات.
نراقر ،مقاحمد ،9375 ،معراج السعاده ،تهران ،دهقان.
نقیبر ،سیداروالقاسم« ،9319 ،مؤلفههای کرامت انسان از منیالر قالرآن کالریم» ،سـراج

منير ،ش .1
یارمحمدیان ،احمد« ،9316 ،رررسالر ارتبالاط خودپنالداره و عالزت نفالس در دانشالجویان
خق و غیرخق » ،علوم تربيت و روانشناس  ،ش  ،3ص .922–911
یداهللپور ،رهروز« ،9319 ،کرامت انسان در قرآن» ،تهران ،ادیان.

