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موردعالقه ی  مباحث  از  یکی  اخیر  ســال هــای  در  چکیده: 
مفهوم  بررسی  بالینی،  روانشناسان  و  مسلمان  اندیشمندان 
نفس،  عـــّزت  رایـــج  تعاریف  طبق  اســـت.  بـــوده  نفس  عـــّزت 
ع  عبارت است از احساس ارزشمند بودن. این حس از مجمو
زندگی  طول  در  ما  تجربه های  و  عواطف  احساس ها،  افکار، 
جنسیت،  ســن،  از  صرف نظر  ــراد،  اف همه ی  می شود.  ناشی 
نیازمند  دارنـــد،  زنــدگــی  در  کــه  جهتی  و  فرهنگی  زمینه ی 
کسب  موجب  نفس  عــّزت  ــودن  ــ داراب هستند.  نفس  عــّزت 
کرامات انسانی می شود. در واقع عّزت نفس بر همه ی  سایر 
سطوح زندگی انسان اثر می گذارد. بررسی های روان شناسی، 
کسب  کافی  که چنان چه فردی عّزت نفس  کی از آن است  حا
گسترده تری نظیر میل به خالقیت و ابتکار،  نکند، نیازهای 
می ماند.  محدود  او  در  بالقوه  استعداد  درک  یا  و  پیش رفت 
بهتری  روان  سالمت  از  دارد  باالیی  نفس  عــّزت  که  فــردی 
که عّزت نفس او پایین  بهره مند بوده و در مقابل، شخصی 
از  بسیاری  به  و  دانسته  بـــی ارزش  و  نــاتــوان  را  خــود  و  باشد 
اختالالت روانی دچار شده و از مهارت حل مشکالت و زندگی 
بررسی  درصــدد  حاضر  مقاله ی  بــود.  خواهد  بی بهره  سالم 
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مقدمه.  

کـه  ح شـده اسـت  در طـول زمـان همـواره، تعاریـف متعـددی از عـّزت نفـس مطـر

طبـق آن، عـّزت نفـس را عبـارت از: اعتمـاد به توانایی خود در اندیشـیدن، اعتماد به 

کنـار آمـدن بـا چالش هـای اولیـه زندگـی، احسـاس ارزشـمند بـودن،  توانایـی خـود در 

اعتمـاد بـه حـق خـود بـرای موفـق و شـاد بودن، داشـتن حق ابـراز نیازها و خواسـته ها 

و ابـراز میـل رسـیدن بـه ارزش هـا و برخـوردار شـدن از ثمـرات تالش هـای خویشـتن 

کـه از  دانسـته اند. در واقـع عـّزت نفـس یـک نیـاز اولّیـه بـرای همـه ی انسـان ها اسـت 

دو بخـش مرتبـط باهـم تشـکیل می شـود. یکـی داشـتن حـس اطمینـان در برخـورد 

بـا چالش هـای زندگـی )بـاور خـود توانمنـدی( و دیگـری احسـاس داشـتن صالحیـت 

بـرای خوش بخـت شـدن )احتـرام بـه خـود یـا حرمـت نفـس(.

بـا توجـه بـه تعاریـف ارائه شـده در بـاال و از آنجایی کـه عـّزت نفـس حامـی زندگـی و 

کننـده ی آن و وسـیله ای بـرای دسـت یابی بـه اهـداف اسـت، فقـدان آن ما را  متعالـی 

که  در شـرایط به شـدت نامطلوب قرار می دهد. تأثیر عّزت نفس صرفًا در این نیسـت 

بـه مـا امـکان می دهـد احسـاس بهتری داشـته باشـیم، بلکه به ما فرصتـی می دهد تا 

کنیـم. هم چنیـن بـه ما امـکان می دهد بـا چالش های زندگـی بهتر روبرو  بهتـر زندگـی 

شـویم و از فرصت هـای مطلـوب بهره برداری بیشـتری بکنیم.
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جملـه  از  کـه  می شـود  تشـکیل  درونـی  و  بیرونـی  عوامـل  از  نفـس  عـّزت  مفهـوم 

کالمـی و غیرکالمـی  کـه  عوامـل بیرونـی آن می شـود بـه عوامـل محیطـی و پیام هایـی 

کـه باعـث آن افـراد و اشـخاص مهـم تأثیرگـذار  انتقـال پیـدا می کننـد و تجربه هایـی 

کـه بـه ایـن جنبـه  کـرد  در زندگـی نظیـر پـدر، مـادر، همسـر و دوسـتان هسـتند، اشـاره 

از عـّزت نفـس بیشـتر در روان شناسـی پرداختـه می شـود و از جملـه عوامـل درونـی بـه 

کـه از درون نشـات می گیـرد و یـا خـود شـخص آن را ایجـاد می کنـد؛ ماننـد  عواملـی 

کـه می تـوان بیشـتر آن را مربـوط بـه  کـرد  نقطه نظرهـا، باورهـا، اعمـال یـا رفتـار اشـاره 

در ونیـات و دینـداری دانسـت.

بـه همیـن سـبب در پژوهـش پیـش رو سـعی بـر ایـن اسـت تا مفهـوم عـّزت نفس را 

کنیم. در دیـدگاه روانشناسـان بالینـی و دیـدگاه اسـالمی مطابقـت و مقایسـه 

مفهوم عّزت نفس در روان شناسی بالینی .  

عـّزت نفـس در روان شناسـی بالینـی، عبـارت اسـت از احسـاس ارزشـمند بـودن. 

ایـن حـس از مجموعـه ی افـکار، احساسـات، عواطـف و تجربیـات مـا در طـول زندگی 

روان شناسـی،  بهنجـاردر  شـخصیت  ویژگی هـای  از  یکـی  واقـع  در  می شـود.  ناشـی 

کـه شـامل درجـه ی تصویـب و تأییـد و ارزشـی اسـت  برخـورداری از عـّزت نفـس اسـت 

کـه فـرد نسـبت بـه ارزش  کـه شـخص نسـبت بـه خـود احسـاس می کنـد و یـا قضاوتـی 

خـود دارد )اسـمیت و همـکاران، ۲۰۰۳ م(. در واقـع عـّزت نفـس همـان ارزیابی نفس 

کـه بـر طبـق معیارهـای فـردی خـاص صـورت می پذیـرد. هـر فـرد، نقـش آن  اسـت 

پرسـش  ایـن  اینجـا  تلقـی می کنـد.  بسـیار  انسـانی خـود  ارزش  در تعییـن  را  معیارهـا 

در  باشـد؟  ارزش هـا  تعییـن  بـرای  خوبـی  معیـار  می توانـد  انسـان  آیـا  می آیـد  پیـش 
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کـه در  روان شناسـی پاسـخ ایـن پرسـش، مثبـت اسـت امـا دیـدگاه دیـن ایـن نیسـت 

ادامـه بـه آن اشـاره خواهـد شـد.

جملـه  از  و  اسـت  شـخصیت  مطلـوب  رشـد  عوامـل  اصلی تریـن  از  نفـس  عـّزت 

کـه در چنـد دهـه ی اخیـر مـورد توجـه پژوهشـگران و صاحب نظـران  مفاهیمـی اسـت 

روان شناسـی و علـوم تربیتـی قرارگرفتـه اسـت. دانشـمندان بسـیاری بـه ایـن نتیجـه 

که با احسـاس  کـودکان برخـوردار از »عـّزت نفـس بـاال« افرادی هسـتند  کـه  رسـیده اند 

اعتمـاد بـه نفـس و بهره منـدی از اسـتعداد و خالقیـت خـود بـه ابـراز وجـود می پردازنـد 

و بـه راحتـی تحـت تأثیـر عوامـل محیطـی قـرار می گیرنـد. بـه اعتقـاد روانشناسـان، 

مثبـت  گونـه ای  بـه  را  خـود  اسـت  برخـوردار  باالیـی  نفـس  عـّزت  از  کـه  شـخصیتی 

کـرده و برخـورد مناسـبی بـا نظریـات مثبـت خـود و دیگـران دارد؛ امـا در  ارزش یابـی 

کـه عـّزت نفـس پایینـی دارد اغلـب نوعـی نگرش مثبت تصنعی نسـبت  مقابـل کسـی 

کمـی در  کـه غـرور  بـه جهـان پیرامـون خـود دارد. ایـن شـخص اساسـًا فـردی اسـت 

خوداحسـاس می کنـد )محمـودی و همـکاران، ۱۳۹۴ ش(.

کفایـت شـخصی بـرای مواجهـه  کلـی عـّزت نفـس عبـارت اسـت از حـس  بـه طـور 

بـا چالش هـای بنیـادی زندگـی و سـزاواربودن بـرای شـادکامی اسـت و در رفتارهایـی 

ماننـد جـرأت ورزی و قاطعیـت و مـؤدب بـودن نسـبت بـه دیگـران بـروز پیـدا می کنـد. 

کـه در آن مؤلفه هـای عاطفی و  کـه عـّزت نفـس نگرشـی اسـت نسـبت به خود  از آنجـا 

شـناختی وجـود دارد, بـه نظـر می رسـد بیـن عّزت نفس و الگوهـای عملی درونی خود 

و دیگـران رابطـه ای وجـود دارد. در واقـع عـّزت نفـس یعنـی نگـرش نسـبت بـه خـود. 

عـّزت نفـس ارزیابـی خـود در پرتـوی عقایـد دیگـران اسـت و بـر اسـاس فرایندهـای 

اسـت  شـده  بنـا  خـود(  دربـاره ی  مثبـت  و  منفـی  احسـاس های  )خصوصـًا  عاطفـی 
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)احـدی، ۱۳۸۸ ش(.

کتورهـای مهـم بهداشـت روانـی  گفتـه شـد عـّزت نفـس از جملـه فا کـه  همان طـور 

کـه کمبـود آن در زندگـی فـردی و اجتماعی اثراتی  در افـراد جامعـه محسـوب می شـود 

منفـی را در روابـط اجتماعی و خانوادگـی، اشـتغال و طـول عمـر افـراد ایفـا می کنـد و از 

کودکـی و نوجوانـی پایه گـذاری  کـه شـکل گیری شـخصیت افـراد در دوران  آنجایـی 

از اهمیـت برخـوردار اسـت )ماسـن و  ع در نوجوانـان  ایـن موضـو بـه  می شـود توجـه 

اجتماعـی  روابـط  ایجـاد  و مشـکل در  بـاوری  نداشـتن خـود  همـکاران، ۱۳۷۴ ش( 

کاهـش تمرکـز در یادگیـری، تمایـل بـه ابـــراز  بـا دیگـر افــــراد، افسـردگی و اضطـراب، 

در  نفـس  عـّزت  کاهـش  عالئـم  از  شکسـت  در  دیگـران  دانسـتن  مقصـر  یـا  شکسـت 

نوجوانـان اسـت )محمـودی و همـکاران، ۱۳۹۴ ش(. 

عـّزت نفـس همیشـه از ارزش ثابتـی برخـوردار نیسـت، بنابرایـن می توانـد بسـته 

یـا شکسـت(  یـا بیمار(، تجربه هـای زندگـی )موفقیـت  بـه شـرایط جسـمی )سـالمت 

در  باشـد.  داشـته  نوسـان  منفـی  و  مثبـت  بیـن  غمگیـن(  یـا  )شـاد  روحـی  حـاالت  و 

کثـر افـراد پسـتی و بلندی هایـی را در عـّزت نفـس خـود تجربـه می کننـد  طـول زمـان ا

خـود  بـه  نسـبت  خوبـی  یـا  و  بـد  بسـیار  احسـاس  آنهـا  در  کـه  متفاوتـی  دوره هـای  و 

کاهـش را تجربـه  گـر پسـر یـا دختـری دوره ی  داشـته اند را بـه یـاد می آورنـد. بنابرایـن ا

کـه دچـار مشـکلی خـاص شـده اسـت. مشـکل اصلـی  ایـن معنـا نیسـت  بـه  می کنـد 

کـه از طریـق تغییـر رفتـار )مثـاًل نمـرات بهتـر  بازیافـت ارزیابـی مثبـت بـه خویـش اسـت 

در مدرسـه( یـا تغییـر معیارهـای فردی )مثاًل قضاوت های کم تر سـخت گیرانه نسـبت 

کـه بـا رفتـار خـود موجـب  بـه خـود( حاصـل می شـود. بزرگ تریـن اشـتباه ایـن اسـت 

کاهـش عـّزت نفـس یا وخیم تر شـدن شـرایط شـویم )النگ و همـکاران، ۱۳۸۳ ش(.
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بـه  را  خـود(  از  مثبـت  )ارزیابـی  نفـس  عـّزت  از  برخـورداری  صاحب نظـران  کثـر  ا

عنـوان عامـل مرکـزی و اساسـی در سـازگاری عاطفـی اجتماعـی فـرد می داننـد. ابتـدا 

روان شناسـان و جامعه شناسـان از جملـه ویلیـام جیمـز، هربـرت مبـد، و چارلـز کولی بر 

کیـد داشـتند و نتیجـه گرفتنـد که عـّزت نفـس )ارزیابی  اهمیـت عـّزت نفـس مثبـت تأ

کارکـرد مفیـد فـرد رابطـه ای متقابـل دارد. بـرای مثـال:  مثبـت از خـود( بـا شـادکامی و 

منفـی و  شـدیدًا  ارزیابی هـای  بـر  مشـتمل  کـه  سبک شـناختی  یـک  بـه  را  افسـردگی 

انتقـادی از فـرد خـود اسـت، ارتبـاط داده انـد )النـگ و همـکاران، ۱۳۸۳ ش(.

کـه عـّزت نفـس از انسـان در برابـر اضطـراب حمایت  همین طـور افـرادی دریافتنـد 

می دهـد  افزایـش  را  جسـمانی  سـالمتی  و  بهبـود  را  مقابلـه ای  شـیوه های  و  می کنـد 

)گریـن بـرگ و همـکاران، ۱۹۹۲ م(.

اسـت  اجتماعـی  ارتباطـات  مهـم  مؤلفه هـای  از  یکـی  نفـس  عـّزت  هم چنیـن 

)مویدفـر، ۱۳۸۶ ش، ص ۲(. عـّزت نفـس اجتماعـی یعنی درجه ای از ارزیابی مثبت 

کـه فـرد دربـاره ی عضویت خـود درگروه هـای اجتماعی دارد که ایـن ارزیابی  یـا منفـی 

مبتنـی بـر ارزش هـای خـود و بازخوردهـای دریافـت شـده از دیگـران در موقعیت هـای 

خـاص اسـت )حسـین زاده، ۱۳۹۳ ش، ص ۲(.

کـه  کـرد  ع عـّزت نفـس از ُبعـد فرهنگـی، جنجالـی بـه پـا  در دهـه ی ۱۹۸۰ موضـو

کتاب هایـی در ایـن خصـوص و در زمینه هـای  نه تنهـا موجـب افزایـش تدویـن شـمار 

گردیـد )برانـدن، ۱۳۷۱  گـون شـد, بلکـه سـرآغاز مطالعـات علمـی وسـیع تری نیـز  گونا

ش( زیـرا از منظـر علـم روان شناسـی داشـتن عـّزت نفـس نیاز اساسـی انسـان به شـمار 

کنـد  تـالش  بـه آن  بـرای رسـیدن  بایـد پیوسـته  انسـان  کـه  اسـت  رفتـه و مقولـه ای 
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)گنجـی، ۱۳۷۶ ش(.

کـه نیـاز بـه عـّزت نفـس بـه افـراد  ع آن اسـت  از دیگـر دالیـل اهمیـت ایـن موضـو

ویـژه ای اختصـاص نـدارد بلکـه همـه ی افـراد صرف نظـر از جنسـیت، سـن، زمینـه ی 

کـه در زندگـی دارنـد نیازمنـد عـّزت نفـس هسـتند چون  کاری  ع  فرهنگـی، جهـت و نـو

گـر ایـن نیاز بـه صورت  عـّزت نفـس بـر همـه ی سـطوح زندگـی انسـان اثرگـذار اسـت و ا

گسـترده تری نظیـر نیـاز بـه خالقیـت، پیش رفـت و یـا  صحیـح ارضـاع نشـود نیازهـای 

درک اسـتعداد بالقـوه محـدود می مانـد.

گسـتره ی  بیشـتر در  کـه  اسـت  از مفاهیمـی  نفـس  یـا همـان عـّزت  حرمـِت خـود 

گسـتره، قابل فهـم  کلیـت در ایـن  علـم روان شناسـی شـکل گرفته و بـا حفـظ وحـدت و 

گسـتره ی دیـن و مباحـث مربـوط بـه آن، برابـِر  خواهـد بـود. بنابرایـن نمی تـوان در 

نهـاده ی حرمـِت خـود را جسـت زیرا در آیات و روایـات و کتاب های اخالقی، مفهومی 

بـا ایـن ویژگـی بـه طـور کامل وجود نـدارد اما از آنجا که عّزت نفـس دارای مؤلفه های 

درهـم تنیـده شـده اسـت، لذا بررسـی خاسـتگاه، مؤلفه هـا و ابعاد عّزت نفـس در قرآن 

کامـل امکان پذیـر اسـت )شـجاعی، ۱۳۹۷ ش(. برای انسـان هیچ  و روایـات بـه طـور 

حکمی با ارزش تر و برتر از داوری در مورد نفس خویش نیسـت و ارزش یابی شـخص 

از خویشـتن و عّزت نفس او قطعی ترین عامل در روند رشـد روانی و جسـمانی انسـان 

اسـت )برانـدن، ۱۳۷۱ م(.

مفهوم عّزت نفس در اسالم.  

اسـت.   … و  ناپذیـری«  »شکسـت  »غلبـه«،  »قـوت«،  معنـای  بـه  لغـت  در  عـّزت 

راغـب آن را این گونـه معنـا می کنـد: »العـّزُة حالـٌة مانعٌة لالنسـاِن ِمـن أن یغَلُب«)همو، 
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که جلوی مغلوب شـدن انسـان  ۱۴۱۲ ق، ج ۱، ص ۳۳۳(. یعنی: عّزت حالتی اسـت 

را می گیـرد. 

و در اصـل »عـزاز« )بـر وزن اسـاس( بـه معنـای زمیـن محکـم و نفـوذ ناپذیـر گرفته 

شـده اسـت. »أرٌض َعـزاز« بـه معنـای زمیـن نفوذناپذیـر اسـت. در لسـان العـرب نیـز 

ة: الرفعة و االمتناع«  صـل: القوة و الشـدة و الغلبة. و الِعّزُ و الِعـّزَ
َ
آمـده اسـت: »الِعـّزُ فـی األ

)ابن منظـور، ۱۴۱۴ ق، ج ۵، ص ۳۷۴(. یعنـی: عـّزت در اصـل بـه معنـای قـّوت و 

شـدت و غلبه اسـت. هم چنین به معنای بلندی و امتناع اسـت. در واقع آن عظمت 

کـه در شـخص عزیـز وجـود دارد، مانع از شکسـت خـوردن او در زمینه های  و شـرافتی 

مختلـف فـردی و اجتماعـی می شـود.

کـه منشـأ ایـن عـّزت نفـس کیسـت؟ آیـا  بـا ایـن تعریـف ایـن پرسـش پیـش می آیـد 

چونـان روان شناسـی در دیـن نیـز انسـان سرچشـمه ی عـّزت اسـت؟

سرچشمه ی عّزت نفس.   .  

چنان کـه  اسـت.  شـده  معرفـی  متعـال  خداونـد  قـرآن،  در  عـّزت  واقعـی  سرمنشـأ 

یْبَتُغـوَن ِعْنَدُهـُم 
َ
ْوِلیـاَء ِمـْن ُدوِن اْلُمْؤِمنیـَن أ

َ
ِخـُذوَن اْلکاِفریـَن أ ذیـَن یّتَ

َ
می فرمایـد: >اّل

ِ َجمیعـًا< )النسـاء ۱۳۹ )یعنـی: همانان که غیـر از مؤمنان، کافران 
َة ِلَّ َة َفـِإّنَ اْلِعـّزَ اْلِعـّزَ

را دوسـتان ]خـود[ می گیرنـد. آیـا سـربلندی را نـزد آنـان می جوینـد؟ ]ایـن خیالـی خـام 

کـه عـّزت، همـه از آِن خـدا اسـت. اسـت،[ چـرا 

اْلَعلیـُم<  ـمیُع  الّسَ ُهـَو  َجمیعـًا   ِ
ِلَّ َة  اْلِعـّزَ ِإّنَ  َقْوُلُهـْم  یْحُزْنـَك  ال  >َو  آیـه  ایـن  یـا  و 

)یونـس، ۶۵( یعنـی: سـخن آنـان تـو را غمگیـن نکنـد، زیـرا عـّزت، همـه از آِن خـدا 

اسـت.  دانـا  شـنوای  او  اسـت. 
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بنابرایـن، از نظـر اسـالم عـّزت نفـس عبارتسـت از حالـت شکسـت ناپذیر و تـوان 

مقاومـت در برابـر سـختی ها و مشـکالت و عـدم پذیـرش ذلت در موقعیت های دشـوار 

کـه در  کـه در اثـر نوعـی عملکـرد در انسـان پدیـد می آیـد، بدیـن لحـاظ افـرادی  زندگـی 

برابـر سـختی، و مشـکالت مقـاوم و سـر سـخت هسـتند، می تواننـد در موقعیت هـای 

که عّزت  کرده، به پیروزی و سـربلندی نایل شـوند شـخصی  گون، خود را حفظ  گونا

نفـس دارد از چنـان شـخصیت معنـوی قـوی و قـدرت روحـی باالیـی برخـوردار اسـت 

کـرد. در برخـی آیـات قـرآن و از  کـه نمی تـوان او را تحـت تأثیـر قـرار داد و بـر او غلبـه 

جملـه در آیـه ی ۱۰ سـوره ی فاطـر، عـّزت منحصـرًا از آن خـدا شـمرده شـده اسـت.

اِلُح  یُب َو اْلَعَمـُل الّصَ ُة َجمیعـًا ِإَلیـِه یْصَعُد اْلَکِلـُم الّطَ ـِه اْلِعـّزَ
َ
َة َفِلّل کاَن یریـُد اْلِعـّزَ >َمـْن 

ولِئَك ُهـَو یُبوُر< )همان( 
ُ
ـیئاِت َلُهـْم َعـذاٌب َشـدیٌد َو َمْکُر أ ذیـَن یْمُکـُروَن الّسَ

َ
یْرَفُعـُه َو اّل

یعنـی: هـر کـس سـربلندی می خواهـد، سـربلندی یک سـره از آِن خـدا اسـت. سـخنان 

کار شایسـته بـه آن رفعت می بخشـد. و کسـانی که  کیـزه بـه سـوی او بـاال مـی رود، و  پا

کارهـای بـد می کننـد، عذابـی سـخت خواهنـد داشـت، و نیرنگشـان  بـا حیلـه و مکـر 

خـود تبـاه می گردد.

کـه بـرای داشـتن عـّزت فقـط  انسـان مؤمـن هـم بایـد بـه ایـن توجـه داشـته باشـد 

کـه در مسـیر  کنـد  بـه خداونـد و حجـت او توجـه داشـته باشـد و از دیگـر سـو بایـد دقـت 

زندگـی نبایـد وسـائل ذلـت خـود را فراهـم سـازد، خـدا خواسـته او عزیـز باشـد او هـم 

بـرای حفـظ ایـن عـّزت بایـد بکوشـد. در حدیثـی از امـام صـادق؟ع؟ در تفسـیر آیـه ی 

ُموَرُه 
ُ
َض ِإَلی اْلُمْؤِمِن أ ُة َو ِلَرُسـوِلِه َو ِلْلُمْؤِمِنیـَن < آمـده اسـت: »ِإّنَ اَل؟زع؟ َفـّوَ ِ اْلِعـّزَ

>َو ِلَّ

ُة َو  ِ اْلِعـّزَ
 َمـا َتْسـَمُع َقـْوَل اِل؟زع؟ یُقـوُل >َو ِلَّ

َ
 أ

ً
ْن یُکـوَن َذِلیـال

َ
ْض ِإَلیـِه أ َهـا َو َلـْم یَفـّوِ

َ
ُکّل

َعـّزُ 
َ
 ُثـّمَ َقـاَل ِإّنَ اْلُمْؤِمـَن أ

ً
 یُکـوُن َذِلیـال

َ
ِلَرُسـوِلِه َو ِلْلُمْؤِمِنیـَن < َفاْلُمْؤِمـُن یُکـوُن َعِزیـزًا َو ال
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 ِمـْن ِدیِنـِه َشـی ٌء«. 
ُ

 یْسـَتَقّل
َ

 ِمْنـُه ِباْلَمَعـاِوِل َو اْلُمْؤِمـَن ال
ُ

ِمـَن اْلَجَبـِل ِإّنَ اْلَجَبـَل یْسـَتَقّل

کارهـا را بـه  کلینـی، ۱۴۰۷ ق، ج ۵، ص ۶۳( یعنـی: خداونـد، اختیـار همـه ی  )شـیخ 

کـه ذلیـل باشـد. مگـر نشـنیده ای  مؤمـن داده، امـا ایـن اختیـار را بـه او نـداده اسـت 

کـه خـدای تعالـی می فرمایـد: >عـّزت، از آن خـدا و رسـولش و مؤمنیـن اسـت<؟ پـس، 

محکم تـر  کـوه  از  مؤمـن،  فرمودنـد:  ادامـه  در  نیسـت.  ذلیـل  و  اسـت  عزیـز  مؤمـن، 

کـم می شـود امـا بـا هیـچ وسـیله ای از دیـن مؤمـن  کـوه بـا ضربـات تیشـه  اسـت؛ زیـرا از 

کاسـت. نمی تـوان 

گـر بخواهیم مفهوم  بـر ایـن اسـاس عـّزت مؤمن درگروی دینداری او اسـت، پس ا

کنیـم بـه ارتبـاط معنـادار دوری از  عـّزت نفـس را بـرای مؤمـن در نـگاه دیـن تعریـف 

کـه منجر می شـود فـرد، دارای ثبات  کـه نتیجـه ی آن دینـداری اسـت می رسـیم  گنـاه 

انسـان مؤمـن همـواره  بنابرایـن  نلغـزد،  زندگـی  نشـیب  و  فـراز  در  و  شـخصیت شـود 

کـه در بیـان  انتخاب هـای درسـت در زندگـی دارد تـا عـّزت او حفـظ شـود. آن چنـان 

 َنْفَسـُه ِقیـَل َلـُه َو 
َ

ْن یـِذّل
َ
 یْنَبِغـی ِلْلُمْؤِمـِن أ

َ
دیگـری از امـام صـادق؟ع؟ آمـده اسـت: »ال

 یِطیـق « )همـو، ج ۵، ص ۶۴(. یعنـی: سـزاوار 
َ

ُض ِلَمـا ال  َنْفَسـُه َقـاَل یَتَعـّرَ
ُ

َکیـَف یـِذّل

کنـد، سـؤال شـد چگونـه خود را ذلیـل می کنـد؟ فرمود: به  نیسـت مؤمـن خـود را ذلیـل 

کـه از او سـاخته نیسـت! کاری مـی رود  سـراغ 

بـه  دارد؛  مختلفـی  انتخاب هـای  شـبانه روز  طـول  در  انسـان  بنگریـم  کـه  نیـک 

گرفته اسـت  عبـارت دیگـر لحظـه بـه لحظـه ی زندگی مـا را انتخاب هـای مختلف فرا 

کـه اواًل از عهـده ی مـا بـر  کاری  کنیـم و  گـر بـا برنامه ریـزی صحیـح آن را دنبـال  کـه ا

افـزوده  مـا  بـه عـّزت  بپذیریـم، همـواره  را  اسـت  مـورد رضـای معبـود  ثانیـًا  و  می آیـد 

می شـود.
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شاخصه ی عّزت نفس در دین.   .  

تـوان  و  ناپذیـری  شکسـت  مهـم,  مؤلفه هـای  از  یکـی  نفـس,  عـّزت  بحـث  در 

مقاومـت در برابـر سـختی ها اسـت. در واقـع یکـی از صفـات وارسـته ی مؤمـن را وقـار 

کـه از صفـات متقیـن سـؤال  و سـکینه می داننـد. حضـرت امیـر؟ع؟ در پاسـخ »همـام« 

خاِء َشـکوٌر«. )حرانی،  الزِل َوُقـوٌر َوفی اْلَمکاِرِه َصُبـوٌر َوفی الّرَ کـرد، می فرماینـد: »ِفـی الـّزَ

۱۴۰۴ ق، ص ۱۶۱( یعنی: در مشـکالت خونسـرد و با وقار، در برابر نامالیمات شـکیبا 

و بردبـار و در مواقـع نعمـت و راحتـی سـپاس گزار اسـت.

ع عامـل مهمـی بـرای عـّزت نفـس  ع و فـز صبـر در مصیبـت و بـال، خـودداری از جـز

از  مهـم  چیـز  دو  می کنـد  بی تابـی  مصیبـت،  نـزول  هنـگام  آنکـه  می شـود.  شـمرده 

کـه یکـی از مهم تریـن امتحان هـا و  دسـت داده اسـت، از طرفـی صبـر در مصیبـت را 

آزمون هـای الهـی اسـت از کـف داده، و دیگـر اینکـه خویشـتن خویش را ذلیل سـاخته 

بـدون اینکـه اثـری بـر آن مترتـب شـود.

ِه  ِعـّزِ َعلـی  ِعـّزًا  اُل؟زع؟  زاَدُه  ُمصیَبـٍة  َعلـی  َصَبـَر  »َمـْن  می فرمایـد:  باقـر؟ع؟  امـام 

َتـُه َمـَع ُمَحّمـٍد؟ص؟ َواْهـَل َبیِتـِه« )ابن بابویـه، ۱۴۰۶ ق، ص ۱۹۸( یعنـی:  َواْدَخَلـُه َجّنَ

کنـد، خـدای؟زع؟ عّزتـی بـر عـّزت وی بیفزایـد، و او را بـا  کـه بـر مصیبتـی صبـر  کسـی 

می کنـد.  بهشـت  وارد  اهل بیـت؟مهع؟  و  خـدا؟ص؟  رسـول 

نقاط مشترک روان شناسی با دین.   .  

مقابله با استرس.   .   .  

نفـس  عـّزت  اضطـراب,  بـا  مقابلـه  بـرای  مهـم  عوامـل  از  یکـی  روان شناسـی  در 
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معرفـی شـده اسـت. سـالیوان از عـّزت نفـس بـر اسـاس نیـاز بـه امنیت بین فـردی نظر 

می دهـد. طبـق ایـن نظریـه، ارزش خـود بـا احسـاس تـوان فـرد بـرای اجتنـاب از نـا 

امنـی بیـن فـرد بـاال مـی رود«. سـالیوان معتقـد اسـت فـرد بـه طـور مـداوم در مقابـل از 

دسـت دادن عـّزت نفـس از خـود دفـاع می کنـد زیـرا این فقدان عّزت نفـس, اضطراب 

کنـد زیـرا اضطرابـی را  ایجـاد می نمایـد. در واقـع فـرد نیازمنـد اسـت، دفـع اضطـراب 

کـه در اثـر تهدیـدات بـر عـّزت نفـس )از طریـق طـرد یـا ارزیابـی منفـی دیگـران( حاصل 

شـده اسـت، دفـع نمایـد. زیـرا اضطـراب یـک پدیـده ی فـردی اسـت و هنگامـی اتفاق 

کـه فـرد انتظـار طـرد یـا تحقیـر شـدن بـه وسـیله ی دیگـران را دارد یـا واقعـًا به  می افتـد 

وسـیله ی خـود یـا دیگـران طـرد یـا تحقیـر شـود.

در دیـن، انسـان مؤمـن آرامـش دارد و خداونـد همـواره بـه آرامـش او می افزایـد. 

ِ ُجُنوُد 
ـکیَنَة فـي ُقُلوِب اْلُمْؤِمنیَن ِلَیـْزداُدوا إیمانًا َمَع إیماِنِهـْم َو ِلَّ ْنـَزَل الّسَ

َ
ـذي أ

َ
>ُهـَو اّل

کـس  کاَن اُل َعلیمـًا َحکیمـًا< )الفتـح، ۴( یعنـی: او اسـت آن  ْرِض َو 
َ ْ
ـماواِت َو األ الّسَ

کـه در دل هـای مؤمنـان آرامـش را فـرو فرسـتاد تـا ایمانـی بـر ایمـان خـود بیفزاینـد. 

و سـپاهیان آسـمان ها و زمیـن از آِن خـدا اسـت، و خـدا همـواره دانـای سـنجیده کار 

اسـت .

بی نیازی از دیگران.   .   .  

کـه ذکـر شـد در اسـالم سرچشـمه ی عـّزت از آن خداونـد اسـت و طبـق  همان طـور 

کنـد. بدیـن  کـه طالـب عـّزت اسـت، بایـد از او طلـب  کسـی  آیـات و روایـات ذکـر شـده, 

ترتیـب یکـی از عوامـل مهـم دیگـر بـرای حفـظ عّزت نفـس در دیدگاه اسـالم بی نیازی 

کـه ابراهیـم خلیـل؟ع؟ در میـان آتـش جهـل نمرودیـان  از دیگـران اسـت. همان طـور 
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بـود، جبرئیـل امیـن بـه وی گفـت: آیـا کاری داری اجـرا کنـم حضـرت پاسـخ فرمود: با 

کافـی اسـت و او بهتریـن وکیـل اسـت.  کاری نـدارم، خـدای مـرا  تـو 

ا ِإَلی  ّمَ
َ
 َو أ

َ
ـا ِإَلیـَك َفـال ّمَ

َ
»… َفَقـاَل یـا ِإْبَراِهیـُم َهـْل َلـَك ِإَلـی ِمـْن َحاَجـٍة َفَقـاَل ِإْبَراِهیـُم أ

ـٌد َرُسـوُل اِل   اُل ُمَحّمَ
َّ

 ِإَلـَه ِإال
َ

َرِب اْلَعاَلِمیـَن َفَنَعـْم َفَدَفـَع ِإَلیـِه َخاَتمـًا َعَلیـِه َمْکُتـوٌب ال

ْوَحی اُل 
َ
ْمِری ِإَلـی اِل َفأ

َ
ْضُت أ ْمـِری ِإَلـی اِل- َو َفّوَ

َ
ْسـَنْدُت أ

َ
ُت َظْهـِری ِإَلـی اِل َو أ

ْ
ْلَجـأ

َ
أ

ُکوِنـی َبـْردا …« )عالمه مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۲، ص ۳۳( بنابراین دومین  ـاِر  ِإَلـی الّنَ

عامـل مهـم در عـّزت نفـس »یـأس عمـا فی ایـدی الناس« اسـت. ننگریسـتن به آنچه 

کـه در دسـت دیگـران اسـت و قانـع بـودن بـه داشـته ها، اثـر مهمـی در حصـول عـّزت 

کـه علمـای اخـالق، همیـن تعریـف را بـرای عـّزت نفـس  نفـس می گـذارد، بـه طـوری 

بیـان می کننـد. رسـول خـدا؟ص؟ بـه نظـر در امـور مالـی می فرماینـد: »َمـْن َفَتـَح َعلـی 

هاَشـیٌء«. )راونـدی، 
ُ

َنْفِسـِه بـاَب َمْسـَئَلٍة َفَتـَح اُل َعَلیـِه َسـْبعیَن بابـًا ِمـَن اْلَفْقـِر ال یُسّد

کـه بـاب یـک درخواسـت از غیـر را بـر خویـش  کسـی  ۱۴۰۹ ق، ج ۱، ص ۸۹( یعنـی: 

کـه چیـزی آنهـا را نبنـدد؛ و امـام  کنـد، خداونـد هفتـاد در فقـر را بـر وی می گشـاید  بـاز 

اِس اْسـِتالٌب ِلْلِعـّزِ َوَمْذَهَبٌة ِلْلَحیاِء،  باقـر؟ع؟ نیـز فرمـوده اسـت: »َطَلُب اْلَحواِئِج اَلی الّنَ

کلینـی، ۱۴۰۷ ق، ج ۲،  ـاِس ِعـّزُ اْلُمْؤِمـِن فـی دیِنـِه« )شـیخ  ـا فـی ایـدی الّنَ و اْلیـأُس ِمّمَ

ص ۱۴۸( یعنـی: درخواسـت حاجـت از مـردم عـّزت مؤمـن و حیـاء او را از بیـن بـرده و 

کـه مـردم دارنـد، موجـب عـّزت مؤمـن در دینش می شـود. البته موجب  یـأس از آنچـه 

و عامـل چشـم نداشـتن بـه امـوال مـردم، قناعـت اسـت. امـام علـی؟ع؟ می فرمایـد: 

« )آمـدی، ۱۳۶۶ ش، ص ۳۹۱( یعنـی: قناعـت بـه عـّزت  »اْلَقناَعـُة ُتـؤّدی اَلـی الِعـّزِ

«)همـان، ص ۳۹۲(  منجـر می شـود و در جـای دیگـر می فرمایـد: »َثَمـَرُة اْلَقناَعـِة الِعّزُ

یعنـی: نتیجـه ی قناعـت، عـّزت اسـت. 
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در دیدگاه روان شناسـی از نقش پر اهمیت دیگران و نظریات آنها در شـکل گیری 

کـه  کـه میـد معتقـد اسـت  عـّزت نفـس بـه نحـوی دیگـر صحبـت می شـود. همان طـور 

تصـورات و نگرش هـای شـخص، نقـش زیـادی در زندگـی او دارنـد. ایـن تصـورات 

اسـاس  بـر  تصـورات  باشـد.  بیرونـی  یـا  درونـی  موقعیت هـای  بـه  مربـوط  می توانـد، 

کـه از نظـر دیگـران بـه دسـت می آید، تشـکیل می شـود. بنابراین شـخص  بازخـوردی 

کـه دیگـران آن خصوصیـات را بـه وی  گونـه ای درک می کنـد  خصوصیـات خـود را بـه 

گرفـت عـّزت نفـس بـر اثـر انعـکاس ارزیابـی دیگـران، بـه  نسـبت می دهنـد. او نتیجـه 

وجـود می آیـد و ایـن اجتمـاع اسـت که برای افراد معیارهـای زندگی را تعیین می کند و 

از طرفی نظریات دیگران در شخص درونی می شود و عّزت نفس او را شکل می دهد 

کوپر اسـمیت )۱۹۶۷( درباره ی نظریه مید می گوید او  )پور مقدسـیان، ۱۳۷۳ ش(. 

کـه در اثـر آن فـرد عنصـر سـازگار  بـه عنـوان جامعه شـناس توجـه اش بـه فراینـدی بـود 

کـه در جریـان ایـن فراینـد، فـرد، ایده هـا  اجتماعـش می شـود. میـد نتیجـه می گیـرد 

و نگرش هـای ابـراز شـده توسـط افـراد مهـم زندگـی اش را درونـی می نمایـد. اعمـال 

و نگرش هـای او را مشـاهده می کنـد و آنهـا را اغلـب بـدون شـناخت پذیرفتـه و مثـل 

کـه بـا نگرش هایـی  کسـب می کنـد  اینکـه از آن خـود مـی دارد. او، نگـرش خـودش را 

کنش  کـردن وا کـه افـراد مهـم در زندگـی او ابـراز کرده انـد، هماهنـگ اسـت و بـا درونی 

کـه آنـان بـرای او ارزش قائل انـد بـرای خـودش  دیگـران نسـبت بـه خـودش آن گونـه 

گرفتـه و  کـرده نادیـده  کـه آنهـا او را طـرد  ارزش قائـل می شـود و خـودش را تـا حـدی 

گفته هـای میـد  کـه دیگـران بـه او نسـبت می دهنـد را بـاور می کنـد. از  چیزهایـی را 

کـه عـّزت نفـس تا حدی از ارزیابی منعکس شـده ی دیگران ناشـی  اسـتنباط می گـردد 

کـه فقط خودش  می شـود هیـچ انسـانی در ارزیابـی از خـود یـک جزیـره ی تنها نیسـت 
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کـه بـا توجه بـه احترام با او رفتـار نموده اند  قائـل اسـت، افـرادی در زندگـی او بوده انـد 

گـر او خـود را دسـت کم می گیـرد افـراد مهـم دیگـر بـه صـورت یـک شـی بـا او رفتـار  و ا

کلیـد اصلی نظریه ی میـد در مطالعه ی  نموده انـد. تفکـر و نحـوه ی رفتـار افـراد مهـم، 

عـّزت نفس اسـت. 

کـه دربـاره ی نظریه ی  از روانشناسـان دیگـر ایـن حـوزه، گـی ریـش )۱۹۸۹( اسـت 

کولـی، هماننـد میـد از دیـد جامعـه شناسـی بـه فـرد نـگاه می کنـد و نقـش محیـط را 

بسـیار مهـم می دانـد. او خـود را جنبـه ی اجتماعـی شـخصیت توصیـف می کنـد و در 

بحـث مفهـوم خـود بیـان می نمایـد که اصـواًل خود و جامعه دو پدیده همانند هسـتند 

گاهـی شـخص از خـودش بازتـاب افـکار  کـه در یـک ارتبـاط متقابـل شـکل می گیرنـد. آ

دیگران اسـت.

کولـی از طریـق پاسـخ ها یـا بـه طـور متداول تـر  آلبرخـت )۱۹۸۶( می گویـد: از نظـر 

که شـخصی از دیگران دریافت می کند، شـکل می گیرد.  تغییر و یا تفسـیر پاسـخ های 

کـه مـا چهره مـان را در آئینـه می بینیـم، خودمـان را در آئینـه ی  درسـت همان طـور 

کنـش دیگران بـه وجودمان، صحبت هایمـان و نیازهایمان  اجتماعـی تحـت تأثیـر وا

کولـی »آئینـه ی خود« نامیده اسـت. بـه اعتقاد وی  کـه  می بینیـم و ایـن همـان اسـت 

گام در رشـد آئینـه ی خودنمـا وجـود دارد: سـه 

۱-تصویر ظاهر شخص در نظر دیگران )آیا مرا چاق می بینید یا الغر(.

۲-تصویرقضـاوت دیگـران در نظـر دیگـران )آیـا ظاهـر مـرا مثبـت ارزیابـی می کنند 

یـا منفی(.

که در آن مورد احساس می کند )غرور، خجالت، تحقیر(. ۳- نتایجی 
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پاسـخ  آنهـا  بـه  منفـی  طـور  بـه  دیگـران  کـه  کننـد  احسـاس  افـراد  گـر  ا بنابریـن 

می دهنـد، ایـن می توانـد بـه شـدت در مفهـوم خـود یـا عـّزت نفـس آنهـا تأثیـر بگـذارد 

مگـر اینکـه دیگـران تصویـب و پذیـرش را بـه آنهـا بدهنـد. البتـه بـه ایـن نکتـه بایـد 

کـه در قسـمت بعد  کـه معیـار رضایـت در اسـالم، رضایـت خداونـد اسـت  توجـه داشـت 

بیشـتر توضیـح خواهیـم داد.

تفاوت نگاه دین و روان شناسی. . .  

بـا توجـه بـه ایـن آیـات، پایـه ی اساسـی و شـرایط اصلـی تحصیـل عـّزت، اعتقـاد، 

کارهـا و برنامه هـای غیرخدایـی، هیچ گونه  تـوکل و توجـه بـه خـدا اسـت. بنابرایـن در 

عّزتـی بـه دسـت نخواهـد آمد.

امـا در روان شناسـی بالینـی شـکل گیری و حفـظ عـّزت نفـس را بـا روابـط اجتماعی 

کـه تجربیـات اولیـه  کـه سـالیوان می پنـدارد  فـرد بیشـتر مرتبـط می داننـد. همان طـور 

خانوادگـی اش نقـش مهمـی را در شـکل گیری عـّزت نفـس فـرد ایفـا می نمایـد. او بـر 

بنیـاد بیـن فـردی عـّزت نفـس یعنـی اهمیـت ویـژه ی والدیـن و خواهـران و بـرادران و 

کید  کید کرده اسـت. تأ اهمیـت روش هـای کاهش دهنـده ی حـوادث تحقیر کننده تا

روانشناسـانی همچـون سـالیوان بـر تأثیـرات اجتماعـی از نظریه هـای او در مـورد رشـد 

کید مراحل مهم رشـد  انسـان مشـهود اسـت. این نظریات در تأثیرات بین فرد و در تأ

کیـد سـالیون بـر دوره ی  یعنـی بعـد از عقـده ادیـب بـه اریکسـون اسـت. مخصوصـًا تا

نوجوانـی و قبـل از نوجوانـی شـایان ذکـر اسـت. در خـالل مرحلـه ی نوجوانـی تجـارت 

کـودک بـا دوسـتان و معلمـان خـود بـا تأثیـرات والدیـن رقابـت می نمایـد. مقبولیـت 

کـودک در میـان دیگـران منبـع مهمـی بـرای  اجتماعـی اهمیـت پیـدا می کنـد، اعتبـار 
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عـّزت نفـس بـا اضطـراب می شـود.

که دین اسـالم با تعامالت اجتماعی مخالف  آنچه ارائه شـد به معنای آن نیسـت 

گـر نیـک بنگریم دین اسـالم، اجتماعی ترین دین در میان ادیان اسـت.  اسـت بلکـه ا

کیـد ایـن آییـن بـر ازدواج، صلـه ی رحـم، دسـت گیری از نیازمنـدان جامعـه و وجـود  تأ

کی از  احـکام اجتماعـی ماننـد نمـاز جماعـت، حـج، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، حا

اهمیـت ارتبـاط انسـان بـا جامعـه ی پیرامـون خویـش اسـت. در دیـدگاه روان شناسـی 

کـه معمـواًل بـا توجـه بـه  کوپـر اسـمیت عـّزت نفـس را یـک ارزش یابـی فـردی می دانـد 

خویشـتن حفـظ می شـود )جـوادی و کدیـور، ۱۳۷۳ ش(. در واقـع او چهار عامل مهم 

را بـرای رشـد عـّزت نفـس بیـان می کنـد. نخسـتین آن و مقـدم بر تمام عوامـل، میزان 

کـه یـک فـرد دریافـت می کند. دومیـن عامل تجارب  احتـرام، پذیـرش و عالقه منـدی 

کـه بر مبنای  موفقیت هایمـان در زندگـی و سـومین عامـل ارزش هـا و انتظاراتی اسـت 

آن تجـارب را مـورد تفسـیر قـرار می دهیـم و چهارمیـن عامـل نحـوه ی پاسـخ فـرد بـه از 

دسـت دادن ارزش می باشـد )مفتـاح، ۱۳۸۱ ش( امـا در دیـدگاه اسـالم و طبـق آیـات 

ح شـده، عـّزت نفـس مؤلفه هایـی از جملـه شکسـت ناپذیـری و تـوان  و روایـات مطر

مقاومـت در برابـر سـختی ها وبـی نیـازی از دیگـران و اطاعـت و تسـلیم در برابـر خـدا 

را شـامل  بـودن  الهـی  از ذلـت و خـواری و جنبـه ی  ارزشـمندی و دوری  و احسـاس 

می شـود.

روانشناسـان، منشـأ عـّزت نفـس را ارزش یابـی و تأییـد اجتماعـی می داننـد و هـر 

کمـال آفریـن  گـردد  کنـد و باعـث پیش رفـت و ترقـی او  کـه شـخص تجربـه  آن چـه را 

می داننـد و هـر موفقیتـی در شـخص شـکوفا شـود را عـّزت بـه شـمار می آورنـد )راجـرز، 

ارزشـمندی  از  شـخص  مـداوم  ارزیابـی  را  نفـس  عـّزت  راجـرز،  واقـع  در  م(.   ۱۹۷۲
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خویشـتن خـود و یـا نوعـی قضـاوت نسـبت به ارزشـمندی وجـودی خـود تعریف کرده 

ایـن صفـت در انسـان حالـت عمومـی دارد و محـدود و زود  او معتقـد اسـت  اسـت. 

گـذر نیسـت. بـر طبـق نظـر راجـرز، عـّزت نفـس در اثـر نیـاز بـه توجـه مثبـت دیگـران به 

گـرم  وجـود می آیـد. نیـاز بـه توجـه مثبـت دیگـران، شـامل بازخوردهـا، طـرز برخـورد 

و محبت آمیـز، صمیمیـت، پذیـرش و مهربانـی از طـرف محیـط بـه خصـوص اولیـاء 

کـودک اسـت )شـاملو، ۱۳۶۸ ش( و مازلـو در سلسـله مراتب نیازهـا و در سـطح سـوم، 

کـه مشـتمل بـر تمایـل شایسـتگی،  احتـرام بـه خـود یـا عـّزت نفـس را قـرار می دهـد 

کفایـت، اطمینـان، اسـتقالل و آزادی اسـت. زمانی  چیرگـی، پیش رفـت، توانمنـدی، 

که این نیازها ارضا شـود، فرد احسـاس ارزشـمندی، توانایی، قابلیت مثمرثمر بودن 

بـرآورده نشـود، فـرد احسـاس حقـارت،  و اطمینـان می کنـد و چنان چـه ایـن نیازهـا 

درماندگـی، ضعـف و دلسـردی و ناامیـدی می کنـد )مفتـاح، ۱۳۸۱ ش(.

کنـار رشـد روحـی  کـه قـرآن، رشـد مـادی و دنیـوی انسـان را در  ایـن در حالـی اسـت 

کمـال و عـّزت نفـس  کـه سـعادت اخـروی انسـان را بـه همـراه دارد مایـه ی  و روانـی او 

انسـان بـه شـمار مـی آورد. امـام محمدباقـر؟ع؟ در بیـان آیـه ی ۷۰ سـوره ی اإلسـراء 

کرامـه ی  کافـر و لکـن یکـرم ارواح المؤمنیـن و انمـا  فرمودنـد: »ان ال ال یکـرم روح 

النفـس و الـدم بالـروح«. )عروسـی حویـزی، ۱۴۱۵ ق، ج ۳، ص ۱۸۷( یعنـی: همانـا 

کرامـت  گرامـی مـی دارد و  گرامـی نمـی دارد، ولـی ارواح مؤمنـان را  کافـر را  خداونـد روح 

نفـس و خـون فقـط بـه روح اسـت. در واقـع طبق دیدگاه اسـالم اواًل ایمان انسـان باید 

کـه عوامـل مـادی و دنیـوی بـه تنهایـی  ارزیابـی شـود و در مرحلـه بعـد بایـد دانسـت 

کننـد.  کمـال انسـان را فراهـم  نمی توانـد مایـه ی 

بـر مبنـای رضـای  او  کـه  خ می دهـد  انسـان ر بـرای  ارزشـمندی زمانـی  احسـاس 
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ح اسـت. >َوَعَد  کنـد و ایـن در دنیـا و آخـرت مطـر معبـود خویـش زندگـی خـود ر اسـتوار 

ِکَن  ْنهـاُر خاِلدیـَن فیهـا َو َمسـا
َ ْ
ـاٍت َتْجـری ِمـْن َتْحِتَهـا األ اُل اْلُمْؤِمنیـَن َو اْلُمْؤِمنـاِت َجّنَ

)التوبـه،  اْلَعظیـُم<  اْلَفـْوُز  ُهـَو  ذِلـَك  ْکَبـُر 
َ
أ اِل  ِمـَن  ِرْضـواٌن  َو  َعـْدٍن  ـاِت  َجّنَ فـی  َطیَبـًة 

کـه از  ۷۲( یعنـی: خداونـد بـه مـردان و زنـان بـا ایمـان باغ هایـی وعـده داده اسـت 

زیـر ]درختـان [ آن نهرهـا جـاری اسـت. در آن جاودانـه خواهنـد بود، و ]نیز[ سـراهایی 

کیـزه در بهشـت های جـاودان ]بـه آنـان وعده داده اسـت [ و خشـنودی خدا بزرگ تر  پا

کامیابـی بـزرگ. اسـت. ایـن اسـت همـان 

هم چنیـن در دیـدگاه اسـالم آن چنان کـه اشـاره شـد سرچشـمه ی عـّزت، خـدای 

تبـارک و تعالـی اسـت و هـر عّزتـی از او سرچشـمه می گیـرد و غیـر آن همـه ذّلـت محض 

کنـد. کـه عـّزت می خواهـد بایسـتی از او طلـب  اسـت، لـذا هـر 

ْن َتشـاُء َو ُتِعّزُ  ُع اْلُمْلـک ِمّمَ ُهـّمَ ماِلـک اْلُمْلـک ُتْؤِتـی اْلُمْلـک َمـْن َتشـاُء َو َتْنِز
َ
>ُقـِل الّل

کّلِ َشـی ٍء َقِدیـٌر< )آل عمران، ۲۶(  ک َعلی   َمـْن َتشـاُء ِبیِدک اْلَخیُر ِإّنَ
ُ

َمـْن َتشـاُء َو ُتـِذّل

کـه بخواهـی حکومـت  کـس  یعنـی: بگـو خدایـا مالـک حکومت هـا تـو هسـتی بـه هـر 

کـس را بخواهـی عـّزت می دهـی  کـه بخواهـی می گیـری هـر  کـس  می بخشـی و از هـر 

کـه بخواهـی خـوار می کنـی، تمـام خوبی هـا بـه دسـت توسـت و تـو بـر هـر  و هـر کـس را 

چیزی قـادری.

َلِبـَس  ـذی 
َ
اّل  ِ

ِلَّ »اْلَحْمـُد  می نمایـد:  مـدح  چنیـن  را  خـدای  امیـر؟ع؟  حضـرت 

ِلَنْفِسـِه دوَن َخْلِقـِه، َوَجَعَلُهمـا ِحمـی و َحَرمـًا َعلـی َغیـِرِه،  َواْلکْبِریـاَء، َواْختاَرُهمـا  اْلِعـّزَ 

ْعَنـَة َعلـی َمـْن ناَزَعـُه ِفیِهمـا ِمـْن ِعباِدِه …« )سـیدضی، 
َ
َواْصَطفاُهمـا ِلَجالِلـِه، َوَجَعـَل الّل

و  عـّزت  لبـاس  کـه  اسـت  خدایـی  ویـژه ی  سـتایش  یعنـی:   .)۷۶۲ ص  ق،   ۱۴۱۴
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کبریایی را پوشـیده و این دو را تنها ویژه ی خود قرار داده و آن را حّد و مرز بین خود 

کـس  گردانیـده اسـت و آن را بـه خاطـر جاللـت و بزرگـی اش برگزیـده، و آن  و دیگـران 

کنـد از رحمـت خـود بـه دور داشـته اسـت و لـذا عـّزت هـر  کـه بـا وی در ایـن دو منازعـه 

صاحـب عّزتـی، منشـاء از عـّزت الیتناهـی او اسـت، و بی اذن او کسـی عزیز نمی گردد.

حکومـت  کسـی  تـا  نیسـت  سـلطنت  و  ملـک  عـّزت،  از  مـراد  کـه  نمانـد  گفتـه  نا

کـه  کمـان را ببینـد و بگویـد پـس چـرا ایـن عـده عـّزت دارنـد در حالـی  سـالطین و حا

ارتباطـی بـا مبـدأ عـّزت نداشـته اند. همیـن شـبهه بـرای »مولـی آل سـام« پیـش آمـد و 

ُهـّمَ ماِلـَك 
َ
گفـت: ُقْلـُت َلـُه ُقـِل الّل آن را بـه حضـرت امـام صـادق؟ع؟ عرضـه داشـت و 

 َلیـَس َقـْد آَتـی اُل؟زع؟- َبِنی 
َ
ـْن َتشـاُء أ ُع اْلُمْلـَك ِمّمَ اْلُمْلـِك ُتْؤِتـی اْلُمْلـَك َمـْن َتشـاُء َو َتْنـِز

َمیـَة 
ُ
َخَذْتـُه َبُنـو أ

َ
َمیـَة اْلُمْلـَك َقـاَل َلیـَس َحیـُث َتْذَهـُب ِإَلیـِه ِإّنَ اَل؟زع؟ آَتاَنـا اْلُمْلـَك َو أ

ُ
أ

کلینی،  َخَذه « )شـیخ 
َ
ـِذی أ

َ
َخـُر َفَلیـَس ُهـَو ِلّل

ْ
ُخـُذُه ال

ْ
ـْوُب َفیأ

َ
ُجـِل یُکـوُن َلـُه الّث ِبَمْنِزَلـِة الّرَ

کـه خداونـد بـه بنی امیـه ملـک  ۱۴۰۷ ق، ج ۸، ص ۲۶۶( یعنـی: مگـر نـه ایـن اسـت 

داده اسـت بـا اینکـه آیـه می فرمایـد: مالـک ملـک خداونـد اسـت … حضـرت در پاسـخ 

مـا حکومـت داد ولـی  بـه  کرده ایـد درسـت نیسـت. خداونـد  اینکـه تصـور  فرمودنـد: 

کسـی پیراهنـی داشـته باشـد و  اینکـه  گرفتنـد، مثـل  مـا  از  را  ایـن خالفـت  بنی امیـه 

دیگـری بگیـرد، ایـن پیراهـن ملـک غاصـب محسـوب نمی شـود.

امـا در روان شناسـی محوریـت انسـان اسـت و می توانـد دارای اسـتقالل باشـد و 

کـرده  را احاطـه  مـا  کـه  از خودمـان و دنیایـی  می توانـد نوعـی تجربـه ی بی واسـطه 

که رویکرد وجودگـرا دارند,  اسـت، داشـته باشـد. روانشناسـان بالینـی به ویژه آنهایـی 

قائـل بـه وجـود اسـتقاللی محـض بـرای انسـان بـوده و انسـان را یگانـه ی هسـتی و 

کم بر شـئون هسـتی و سـایر موجودات  خالق تمام ارزش های واقعی این جهان و حا
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می داننـد. ایـن دیـدگاه، فرونگـری و خودمحـوری و خودخواهـی انسـان را افزایـش 

داده و صفـات ناپسـند فراوانـی را در او پـرورش می دهـد و آنهـا را ارزشـمند می نمایـد 

گرچـه انسـان  )دارابـی، ۱۳۹۴ ش(. اسـالم، محـور اصلـی را خالـق هسـتی می دانـد و ا

دارای جایـگاه ممتـاز کرامـت و برخـورداری از جانشـینی حضرت حق اسـت اما در این 

کـه تنهـا بـه خـود  هسـتی شناسـی، انسـان موجـودی غیرمسـئول در برابـر خـدا نیسـت 

کـه منطبـق بـر منافـع خـود تشـخیص داده بـه جـا آورد. بیاندیشـد و هرچـه را 

کـه ریشـه در مکتـب اومانیسـم دارد  محـور دانسـتن انسـان در ارتبـاط بـا هسـتی 

کـه اسـالم بـا آن همـواره مقابلـه می کنـد. چرایـی بسـیاری از  منجـر بـه تکبـر می شـود 

احـکام ماننـد نمـاز بـه خاطـر مقابلـه بـا همیـن نگـرش انحرافـی اسـت.

یَمـاَن َتْطِهیـرًا ِمَن  ِ
ْ

کـه فرمودنـد: »… َفَفـَرَض اُل اإل از حضـرت زهـرا؟اهع؟ نقـل اسـت 

َة َتْنِزیهـًا َعـِن اْلِکْبـِر …« )ابن بابویـه، ۱۴۱۳ ق، ج ۳، ص ۵۶۸( یعنـی: 
َ

ـال ـْرِك َو الّصَ الّشِ

گردانیده اسـت. خداونـد نمـاز را بـرای دوری از تکبـر واجـب 

کـه شـیطان بـرای همـه ی انسـان ها برنامه ریـزی می کنـد  بـه همیـن جهـت اسـت 

تـا مثـل خـود متکبـر شـوند و از نمـاز فاصلـه بگیرنـد. رسـول خـدا؟ص؟ در ایـن زمینـه 

َلـَواِت اْلَخْمـِس  ـیَطاُن َذِعـرًا ِمـَن اْلُمْؤِمـِن َمـا َحاَفـَظ َعَلـی الّصَ
َ

 یـَزاُل الّش
َ

می فرماینـد: »ال

کلینـی، ۱۴۰۷ ق، ج ۳، ص  ْدَخَلـُه ِفـی اْلَعَظاِئـِم« )شـیخ 
َ
 َعَلیـِه َفأ

َ
أ َفـِإَذا َضیَعُهـّنَ َتَجـّرَ

کنـد، شـیطان از  کـه انسـان بـر نمازهـای روزانـه اش محافظـت  ۲۶۹( یعنـی: مادامـی 

او فـرار می کنـد، ولـی وقتـی کسـی نمـاز را سـبک شـمرد، شـیطان جـرات نزدیک شـدن 

گناهـان بـزرگ وارد می کنـد. بـه او را پیـدا می کنـد و او را در 

بـرای  خوبـی  بسـیار  محـک  نمـاز،  بـه  انسـان  دادن  اهمیـت  میـزان  بنابرایـن 
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که چه میزان در مسـیر بندگی در حرکت و از تکبر به دور اسـت.  تشـخیص این اسـت 

بـه عبـارت دیگـر نسـبت معنـاداری میـان عـّزت انسـان و اهمیـت دادن به نمـاز برقرار 

اسـت چـون نمـاز نقطـه ی مقابـل تکبـر اسـت.

خداونـد  از  سـجاد؟ع؟  امـام  آمـوزش  بـه  را  عّزتـی  االخـالق،  مـکارم  دعـای  در 

ـی ِباْلِکْبـِر« )کبیـر مدنـی،   َتْبَتِلَیّنِ
َ

ِنـی َو ال ِعّزَ
َ
کبـر نباشـد. »َو أ کـه آلـوده بـه  می خواهیـم 

۱۴۰۹ ق، ج ۳، ص ۲۵۵( یعنـی: خدایـا بـه مـن عـّزت بـده ولـی مـرا مبتـالی بـه خـود 

نکـن. بزرگ بینـی 

نتیجه گیری. .

کـه داشـتن عـّزت نفـس مؤلفه ی بسـیار مهمی در دین اسـالم به شـمار  همان طـور 

کرنبـرگ و …  کوپراسـمیت و  مـی رود، روانشناسـان مختلـف هم چـون راجـرز و مازلـو و 

نیـز عـّزت نفـس را مؤلفـه ی بسـیار مهمـی بـه شـمار آورده و در نظـرات خـود سـعی در 

تبییـن عوامـل مؤثـر در عـّزت نفـس دارنـد.

بالینـی  روان شناسـی  و  اسـالم  دیـن  در  ح شـده  مطر نظـرات  نقطـه  از  بسـیاری 

کـه در آیـات و روایـات مختلـف بـه  در مـورد عـّزت نفـس مشـترک بـوده و همان طـور 

کیـد شـده، در روان شناسـی هـم بـه همیـن  اهمیـت داشـتن عـّزت نفـس بـرای افـراد تأ

کید شـده اسـت امـا گاهی برخی روانشناسـان  شـکل بـر اهمیـت داشـتن عـّزت نفس تأ

کـه در عـّزت نفـس افـراد دخیـل هسـتند را عوامـل بیرونـی ماننـد  عوامـل مهـم و مؤثـر 

کـه در آیات و  گرفته اند در صورتی  نظـرات دیگـران یـا نحـوه ی تأییـد دیگـران در نظـر 

گرفتـه و تنهـا سرچشـمه ی عـّزت را از آن  روایـات بیشـتر عـّزت نفـس را درونـی در نظـر 

خداونـد می داننـد و معیـار رضایـت او را اصـل قـرار داده اسـت.
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شکسـت ناپذیر  هم چـون  مؤلفه هایـی  اسـالمی  اندیشـه ی  در  کلـی  صـورت  بـه 

از ذلـت و خـواری و  بـودن، بی نیـازی از دیگـری، اطاعـت در برابـر خداونـد، دوری 

احسـاس ارزشـمندی را بـرای عـّزت نفـس مهـم تلقـی شـده اند، امـا در روان شناسـی 

گاهـی عـّزت نفـس یـک نیـاز مهم تلقی شـده و گاهی کسـب آن مسـتلزم بررسـی نقطه 

گاهـی قضـاوت نسـبت بـه خودمـان نیـز  نظـرات دیگـران در مـورد خودمـان اسـت و 

ع،  ح شـده اسـت. در مجمـو کسـب عـّزت نفـس مطلـوب مطـر بـه نوعـی راهـی بـرای 

کـه بـه  داشـتن عـّزت نفـس و احسـاس خودارزشـمندی از جملـه عوامـل مهمـی اسـت 

کیـد شـده اسـت و در اسـالم نیـز  جهـت داشـتن سـالمت روان در روان شناسـی بـه آن تأ

کسـب عـّزت نفـس و حفـظ آن نشـان از اتـکا بـه خداونـد و تسـلیم شـدن در برابـر او و 

بی نیـازی از خلـق خـدا ترسـیم شـده اسـت.
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