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  هم  درس یازد

 دهمیازی درس درسنامه 

 بار این صفت برای خدا آمده است. 95بیش از  در قرآناست تقویت عزت نفس ها در مسیر کمال: ترین قدماز مهم ✓

 شود.میها مانع بسیاری از زشتیاند که اگر در وجودمان شکل بگیرد، دانسته ارکان فضایل اخالقیعزت نفس را از در روایات          

  عزت نفس و ذلّت نفس:معنای 

 تواند او را مغلوب کند و در ارادة او نفوذ کند.است. منظور از عزیز بودن خدا این است که کسی نمی نبودن تسلیمو  نفوذناپذیریبه معنی عزّت: 

 شود.کند و تسلیم نمیمیمقاومت  )درونی(خویش هوس و هوی و مستکبران و ظالمان)بیرونی(در برابر             انسان عزیز          

 رود.نمی، کوچک کندکند و او را  روحش را آزردهزیر بار عملی که                                        

 بودن است.تسلیم و مغلوب و پذیری شکستبه معنی ذلّت: 

 دهد.می خواریشود و تن به می )درونی( تسلیمخویش هوس و هوی و مستکبران و زورگویان)بیرونی(در برابر انسان ذلیل                       

 شود. روحش الوده به گناهدهد هر چند باشد انجام می اشموافق خواستههر کاری که                                        

 طبق قرآن و سیرة معصومین)ع((  های تقویت عزت نفس:راه( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمرین ایستادگی در برابر تمایالت پست: 

 شود.طوری که به سرعت تسلیم می احاطه خوارینتیجة تداوم: ـ  خواری و ذلت: به آننتیجه پاسخ مثبت شود. گاه با تمایالتی روبرو میگاه و بی هر انسانی

 .دار نشدهریشهو تمایالت نامشروع در او  عادت به گناه نکرده             : نوجوانی و جوانی ـ علت:به تمایالتپاسخ منفی  برایبهترین زمان 

 چنین کسی به آسمان نزدیکتر است.پیامبر)ص(:                                                                                                             

 . توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او؛2

ن}آیه مرتبط: ➢ ََم  رید ََکان  ةَ َی  ِلّلِهََالِعز  ة ََف  میعًاََالِعز   ()هرکس عزّت را بخواهد پس تمام عزت برای خداست(10)فاطر / {ج 

 احادیث مرتبط:➢

نانَکوچکَاست}. علی)ع(:1
آ
نانَعظیمَاست.َدرَنتیجه،َغیرَخداَدرَچشمَا

آ
 {خالقَجهانَدرَنظرَا

 ؛)بندگی(در درون عظمت خدایافتن  معلولِ در انسان عدم احساس حقارت. 2اند؛  خدا یافته عزت خود را در بندگیهایی که در وصف انسان. 1نکات:         

فریدهَاست}علی)ع(: .2  
آ
زادَا

آ
 {بندهَکسیَمثلَخودتَنباشَزیراَخداوندَتوَراَا

  خود باشد؛ آزادگیمقابل دیگران باید متوجه  تسلیم نشدنانسان برای . 2؛  خدا معلولِ بندگینفی بندگی غیر خدا . 1نکات:         

 (معلولکردند)می عزتمندانه زندگی( در سخت ترین شرایط علت))بنده حقیقی(* پیشوایان ما با تکیه بر بندگی خدا

راستم و ماه را در  اگر خورشید را در دست»فرسای مشرکان مکه:در زمان محاصرة طاقت بزرگان مکهبه  پاسخ پیامبر)ص( .1

 «دارمدست چپم بگذارید، از راه حق دست برنمی

  «مرگ با عزت از زندگی با ذلت برتر است»:هزار نفری امام را محاصره کردند 30که یزیدیان به امام حسین)ع(  . پاسخ2

 «د، جز زیبایی ندیدمای که برای ما پیش آمدر این واقعه»:به عبیداهلل بن زیاد)حاکم کوفه(. پاسخ حضرت زینب)س( 3

های اسوه

 عزت نفس

 . شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک؛1

دمَراَکرامتَبخشیدیم}آیه مرتبط: ➢
آ
 ( 70)اسراء/{...َوَبرَبسیاریَازَمخلوقاتَبرتریَدادیمَماَفرزندانَا

 (نفروشندبهای اندک ها خود را به انسان :ها در آیهمنزلت انسانبیان  )علت                                                                  احادیث مرتبط:➢

دمَاینَمخلوقاتَراَبرایَتوَ}. حدیث قدسی:1
آ
فریدمَوَتوَراَبرایَخودمایَفرزندَا

آ
 معرفی کرده( بهای انسانرا  خدا خودش){ا

َِبها}علی)ع(: .2       
 
ال بیعوهاَا 

الت  ّنةَف  َالج 
ّ
ال َا  ن  م  مَث  ِسک  نف 

 
َاِل یس 

 
َل ه  ن   همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست، پس ]خود را[ به کمتر از آن نفروشید.:  {ا 

 رسد.کند، میوآنجا هر آرزویی که تمنا می ها و زمینوسعت همة آسمانرا برایش آماده کرده به  بهشتیداده و  دیداروعدة خدا به انسان توضیح: ✓

 فروشدخورده و آن را به بهای اندک می فریببه آسانی  نداندچیزی را  ارزشاگر انسان ✓

 آورد.آن را بدست می بهای معادلفروشد و می قیمت واقعیدانسته و به  عزیز ، آن رابداند چیزی را ارزشاگر  ✓

 است( ترها در او قویگرایش به خوبی)یعنی: 
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 تواند به سوی عزت حرکت کند و از ذلت دوری نماید؛انسان با شناخت ریشه عزت و ذلت بهتر می 

 انسان دارای دو دسته تمایالت است: ✓

 
 هستند.ناچیز و پایین و غیرقابل مقایسه اما نسبت به بُعد معنوی و الهی بسیار در ذات خود بد نیستند            بُعد حیوانی تمایالت 

 بماند بد است. تمایالت الهی غافلها باشد و از و فقط فکر رسیدن آن اصل قرار دهدها را ها آناگر انسان                                       

 

 

 رود.و قدرتمندان می ستمگرانزیر بار ذلت گذاشته و از مسیر رشد بازمانده و در مرحلة بعد  قدم در وادی ذلتدهد، می هوس پاسخ مثبتانسانی که به * 

 :تحقیقات نشان داده است* 

 دارند.عزت نفس بسیار پایین یا  انداز دست دادهخود را عزت نفس یا  اکثر مجرمان و گناهکاران

 کنند.بوده و کمتر گناه می عزت نفس باالدارای  های مفید و نیکوکاراکثر انسان

 

 :چند نکته علت و معلولی در عزت نفس 

 
 

 

 

 

 

 

.انسان استروح الهی و معنوی تمایل به دانایی، عدالت، شجاعت، حیا، ایثار و حُسن خلق ـ مربوط به : مانند

موفقیت و کمال و لذتاحساس = رسیدن به آن هانتیجة

(معنوی و الهیپرورش تمایالت به تمایالت دانی و در حد نیاز پاسخ : عقل و وجدان و نفس لوامهخواست )

.انسان استبُعد حیوانی و دنیایی تمایل به ثروت، شهرت، غذاهای لذیذ، زیور آالت و رفاه مادی ـ مربوط به : مانند

مکن نیستیا زندگی م(     فقط توجه به این  بُعد: نفس امارهخواست )لذت و خوشحالی  احساس = رسیدن به آن هانتیجة 

.   خت استبدون آن ها       یا زندگی س. الزمة زندگی دنیااین تمایالت : علتبه این امور عالقه دارد ـ طور طبیعی انسان به 

 معلول قبلی ـ علت بعدی معلول علت

 حفظ پیمان با خدا و پایداری در عزم و تصمیم عزت نفس تسلیم و بندگی خدا

 حفظ پیمان با خدا و پایداری در عزم و تصمیم عزت نفس و دوری از گناه احساس حضور در پیشگاه خدا

 در عزم و تصمیمشکستن پیمان با خدا و سستی  ذلت نفس و افتادن در دام گناه غفلت از خدا

تمایالت 

 دانی)فروتر(

 برسد. به رشد و کمالمندی، از تمایالت را مشخص کرده تا انسان در عین بهره مندیچگونگی بهرهخود،  با احکامداند و می خدابه تمایالت را  حد و مرز توجه

 

تمایالت 

 عالی و برتر
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 دهمیازآیات درس  و نکات ترجمه 
َ}(:26)یونس/ -1 دون  َُهمَفیهاَخال  ة  نَّ صحاُبَالج 

 
َا ک  ٌةَُاولئ 

َّ
ل َالَذ  ٌرَو  ت 

ُهمَق  ُقَُوجوه  ره  َالَی  ٌةَو  َزیاد  نواَالُحسنیَو  حس 
 
َا ذین  لَّ  {ل 

 .هستند جاودانه آنجا در هستند بهشت یاران آنان نپوشاند خواری و تیرگی را چهرشان و است فزونتر و نیکوتر پاداشی کردند نیکی که آنان برای :ترجمه

  : پیام و نکات 

 برای انسان عبارت است از:ثمرات نیکوکاری طبق آیه * 

ةٌَ.)کنندنیز دریافت می پاداش مضاعفعالوه بر پاداش نیکو،  .1 َزیاد   (الُحسنیَو 

ةٌَ.)نشیندنمیآنان  بر چهره گرد خواری.  2
َّ
ل َالَذ  ٌرَو  ت 

ُهمَق  ُقَُوجوه  ره   (الَی 

َ.)است جاودانگی در بهشتدر آخرت نیز پاداش آنان . 3 دون  َُهمَفیهاَخال  ة  نَّ صحاُبَالج 
 
َا ک   (ُاولئ 

 

ٌة...}(:27)یونس/ -2
َّ
ل ُقُهمَذ  ره 

َت  هاَو  ثل  م  ٍةَب 
ئ  ّی  زاُءَس 

َج  ئت  ّی  بواَالسَّ س 
َک  ذین 

َّ
َال  {و 

 ... گیردفرامی را آنان خواری و داشت خواهند را آن مثل بدی پاداش آوردند بدست را هابدی که کسانی و :ترجمه

  : پیام و نکات 

 عبارت است از: گناهکارانبرای ها عواقب انجام بدیطبق آیه * 

ها.)دنشوکیفر می انهایشاندازة بدیبه . 1 ثل  م  ٍةَب 
ئ  ّی  زاُءَس 

 (ج 

ةٌَ.)شوندمی ذلیلو در برابر گناه  گیردمی فرااین افراد  خواری و ذلت.  2
َّ
ل ُقُهمَذ  ره 

َ(ت 

 

میعاًَ}(:10)فاطر/ -3 ُةَج  زَّ َالع  ّله  ل 
َف  ة  زَّ َُیریُدَالع  نَکان   {م 

 .خداست برای عزت تمام پس بخواهد را عزت هرکس :ترجمه

  : پیام و نکات 

 ناپذیری است که کسی توان ایستادن برابر قدرت او را ندارد.ست و وجود شکستهاعزّتها و سرچشمة همة قدرت که خالق تمام هستی است،خدا طبق آیه . 1

َکند. سرچشمه وصلباید خود را به این خواهد عزت میهرکس که . نتیجه: 2
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ


