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عوامل زمینه ساز عزت نفس از دیدگاه قرآن
رقیه مددی،1نصرت نیل ساز

2

چکیده
ازّت(،اک

یاودوازیزازصافات
ناپذیری،قویبودن)حالتیاس ههمانعمغ وبادنان انم 

خداوندمیباادیعنیه یههغ بهبرهتهچ زهندولیبراوچ زیغالبنشوداحق قا اازّتدر
واقعنوایقدرتدرونیوتواناییدران اناس ههاوراازت

مادندربرابرطاغ انوباغ انبااز

میدارداقرآنهریمازّتراابتدابرایخداوبعدازآنبارانب ااءواتق ااءومؤمناانثابا مایدانادا
براساسآیاتوروایات،ازّتبهصورتبالقوّ بهوس ٔهاح اسهوی ،اصال خانوادگیومحا طباه
وجودمیآیدویگانهرا ه بازّت،تن ّقبهاخالقالهیازجت هاطاا ازخدا،تقواوهتّ ب ندمی
باادادران ان،استعدادازیزادندرپرتوازّتالهیوذل لادن،دراثردوریازخاداوپ ارویاز
هواینفسبهوجودمیآیدااگرفردباازّترادهندوترب

ییابادهاه
ااودباهمقاامیدسا ما 

یتوانداوراازپایدرآورد وهتّ وایتانش
پ وستهودرهراوضاعواحوالیاستواربوداوه چچ زنت 
راضع فهندا 
واژگان کلیدی:عزت نفس،قرآن،سنت

مقدمه
خطوطبرج تهوطالییتاریخم ّ هامتع ّقبهه انیاس ههباحری وآزادیزندگیهارد و
ازّتواراف خودرابرهرمالومقامیترج حداد اند،ه انیههازجان،ماالومقاا وخانادان
گذاتهاندامّاتنبهذلّ نداد اند،افتنارهرم ّتین زبهچن نآزادمرداناس اادیانالهیههان ان
راخ فهخدادررویزم نمیدانندارزشواالییبران انقا له تندابنصوصدینمقدساساال 
ههباالترینارجرابرایمقا ان انواقعیمنظوردااتهاس وازّتوبزرگواریراجزیایازسراا 
یداندچراههاگران انخودراآنچنانههه
ان انمؤمنم 

ییابدا 
ب ابدهرام وازّترام 

اسال ،ان انمؤمنراازیزترازهرموجودیبهاتارآورد وه چوجهبهاواجاز نتیدهادهاه
خودراپَ

وباذلّ ج و دهدواراف ان انیخودراپایتالهناداچناانچاهاماا صاادقا اه

1اترب
2ترب مدرس،استادیارnilsaz@modares.ac.ir،

مدرسmadadi_roghaye@yahoo.com،
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ال ال فرمود اند«:إنااهللّلفّلوضَإلیالتؤمِنهلاایءِإلّاإذاللّلهنّلف َه؛هتاناخداونادهاراماریراباه
مؤمنتفوی هرد اماذل لهردننفسخودرابهاواجاز نداد اس »ا 1
درب نمرد ،ب ندمرتبهترواظ مترآنه یاس ههاگرتتا دن ارایکطرفبگذارنداوازت
اراف وهرام خودرادرمقابلایانهاهتتاا 

نف شرابرتتا دن امقد میدارداوحاضرن

نعت هایدن ارابهاوبدهند لکهدارهنداحفظهرام وازّتنفسبرایهتهالز اس اقرآنهریم،
یتفااوتنگذااتهاناد؛
نهجالبالغهوسایرمتوندینیهرگزازهنارمفاه مژرفوات ق،سطحیوب 
چنانههگوییتب ناینمفاه مرابرایفاردوجامعاهرساال آساتانیخاودااترد انادایکایاز
یاودهه
مهمترینمفاه ممذهور،مفهو «ازّت»اس ادراینمورد،نکاتوسؤاالتفراوانیمطرحم 
ل،طبقهبندیم ا لوموضوااتمربوطباه

نهگرانقدرمتوندینیواستنراج،تح
رجوعبهگنج ٔ
افتنپاسخهایجامعوهاملبنتایدا 

یتواندهتکب اریبهمحققدری
هرق ت م 

عوامل زمینهساز عزّت
الف) احساس هویت 
ازمهمترینانگ ز هاوسببهاییزم نهسازازت،اح اسهوی اس اانگ ز هاوسببهااییهاه
یافتناداتوجاهباه
پسازاینیادخواهدادباپدیدآوریوتواناسازیایناح اسهارآمدومف دما 
تواناییهایوجودخودواناخ جایگا نفسخویشانصرادردست ابیبهازّتیاریمیرسااندا
ازتمندانهاس ا 
اناخ خویشتننن ت نگا دررا بدس آوردنازّتوزندگی 
اگران ان،پاسدارهرام وجودیخویشباادارزشفوقمادیخودراه چموقعباخواساتههاای
یسازداچونه یاازتنفاسداردهاه
حق روهوسهایناپایدارودرخواس هایذلّ بار،لکهدارنت 
هوی ان انیخویشرادرمقابلضربههایخردهنند ٔف ادهاوتباهیهاحفاظهنادوایانجازدر
یآیادا
سای ٔه«خوداناسای»وآگااهیباهارزشان اانیوواالیایجایگاا معناویان اانفاراهمنتا 
ام رالتؤمن نا یا هال ال درسننزیباوب ندوا واییخود،درب انجایگا رف عان انوارزش
یفرماید«:إنّهلّل سَلِأّلنفل ِکمّرثّلتَنٌإالّالجَناةّل،فالتب عیوهاإالّبِها؛هتانابهاییبرایجاناتا
وجودیاوم 
جزبهش ن

،پسبههتترازآننفروا د!» 2

ه یههاینجایگا رابشناسدوازآنمراقب هند،هرگازباهپ اتیوحقاارتوطتاعوذلّا 
هش د نتیاوداوگوهرخودرابهتتن اتنف انیوخواهشهایمادینتیفرواداه یهههویا 
اطبرسی،ا یبنح نا1316قامشکاةاالنوارانجف:ح دریهاص05ا1
انهجالبالغه،حکت 265ا 
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خویشرابشناسدبهازتنفسمیرسدواینازتنفساس ههمانعمیاودان اانخاودراارزان
بفروادا 1
نبوداح اسانص

یها،واح اسازّتوانصا
یهاوفرومایگ 
سببوانگ ز پ دایشپ ت 

مآب ریشهتوجهبهفت



یهاس اچنانچهاما ح ن(ع)درنن ت نواهنشپسازبه
هاوبرتر 

حکوم رس دنیزیدآنگا ههول دحاهممدینهازاوخواس دس ب ع بهیزیدبدهدخودویزید
رادردوقطبرویارویهمدان

وفرمود«:ایام ر!مااهلب

نبوتومعدنرسال واااه ت مو

یهندومآلمنبا
یزیدمردیفاسق،ارابنواروقاتلان انهایپاکاس ههآاکاراف قوفجورم 
یهندا 2
هتچوناوب ع نت 
ب) اصالت خانوادگی
انص

یتواناد
نهخانوادگین از(گرچاهدراساال نتا 
خانوادگیونژادیاجدادوپدرانوپ ش ٔ

لگ ریازّتدران انب اراثرگذاراس ا 
ااملبرتریبااد)دراک 
هرام واصال خانوادگیههآنرااصطالحاًح بون بمیگویندازارهانمهمسعادتان اان
اس اگرچهاد ایه تندههاصال خانوادگیرافت
ههخوده

یآید،درحالیههواقع
بهح ابم 

نتیدانندومعتقدندهههرهاسآنگوناه

نگونهن
امرای 

زیراهرام واراف حاصال

بوته
ازافعالوهردارخانواد نشأتمیگ رداوامکاننداردازدرخ خرمام و ٔت خحنظلبرویدواز ٔ
حنظلخرمابهبارآیدا 3
ازتنفسازهتاندورانطفول

براثرتعاملهودکبااطراف ان،بهخصوصپدروماادرااکل

میگ رداهودهانیههوالدینشانمعتتدوقویالنفس،باسناوتوآزادمنشباااند،باااازتنفاس
یهنندااینوالدیناح استواناییوارزاتندیرادرهودهانتقوی نتود وباتک هبر
باالییرادم 
یدهندا 2
نقاطقوتوااتتادبهنفسب شتریبرایفعال هابهاوم 
گرفتهاندوبهپ تیوفرومایگیآلود 
آنباازتنفسواراف اخالقیخو 

خانواد هاییههااتای
نشد اند،ازب اریازگناهانوپ دیهایاخالقیههمنشأف ادوت ر روزیاسا ،مناز ومبارّی
ه تندا 6
1امحدثی،جوادااخالقمعاارتا1312اقم:موس هبوستانهتاباص152ا 
2امؤیدی،ا یا1311افرهنگجامعسنناناما ح نا هال ال (ترجتهٔموسواةه تاتاالما الح ن)اقم:نشرمعاروفو
مشرف ناص213ا 
3اراغباصفهانی،ح نبنفتلا1315اهرانهسعادتاترجته:س دمهدیاتسالدیناقم:انتشاراتنبویاص53ا 
2افرهادیان،رضاا1312امبانیترب وااخصههایمهمدربرنامهریزیمدارسدینیاقم:موس هٔفرهنگیترب تایتوح اداص
15-11ا 
6اف فی،محتدتقیا1311اجوانازنظراقلواح اساتاتهران:دفترنشرفرهنگاسالمیاص216ا 
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اگرپدرومادروسایرااتایخانواد ،خوددارایازتنفسواراف اخالقیبااندوایانخاوی
پ ندید راهتوار درتتاسباهمموردتوجهقاراردهناد،اگارازهارهاایپ ا وساننانماوهن
بپره زندودراتلانص

یکدیگررامحتر ااتارند،طبعااًهودهاانیهاهدرآنخاانواد ترب ا 

میاوند،ازیزالنفسبارمیآیندوبهاراف خانوادگیخوداهت

میدهنادادرچنا نخاانواد ای،

برنامههایدینیوا تیداوار
پرورشصح حاطفالووادااتنآنانبهانجا وظایفاخالقیواجرای 
ن

یهنندهاهتجااوزباهحقاوقدیگارانوسارپ چیازانجاا وظاایف،باه
ازیراهودهاندرکم 

انص تشانلطتهمیزندواراف آنانراههمای ٔهمحبوب

خانوادگیاس ،لکهدارمیساازداولای

اگرپدرومادروسایرااتایخانواد ،دنیالنفسوزبونبااندواراف اخالقیبهنظراانارزند و
یآیندوبهپ تیودنا اخالقی
مهمن اید،قهراًفرزندانشاندرآنمح طفاسد،زبونوفرومایهبارم 
خومیگ رندادرچن نخانواد ای،االو برآنههتتایلفطریازّتنفسدرنهادهودهانسارهوب
میاود،پرورشسایرفتایلاخالقیوم کاتان انین زدرآنانب یداوارومشکلخواهدبودزیارا
ه یههبهفرومایگیودنا نفساادتهرد اس ،ازارتکابهارهایپ

وموهوناباناداردواز

یهندا1حترتا یا هال ال فرمود اناد«:الانافسی
ننگورسواییاح اسناراحتیوارم ارینت 
الدنِ ةلالتّلنفّلکاَنِالدنّلا ّلاتِ؛نفسپ

یاودا»2ه ایهاهنفاساارافتتندوباا
یهاجدانت 
ازپ ت 

ازّتدارد،هرگزآنراباپ دیگنا ،خواروپ

ننواهدساخ ا 

بهطوره یخانواد خصوصاًوالدینچناننقشاساسیدرسرنوا فرزنددارندههازآنجااحاا ز
اهت

اس هههمدخال ارثیوژنت کیداردوهمدخال درترب

،ومعتوالًوالدینپاکوصالح

یدهنداوالدینناپاک
یآورندوتحویلجامعهم 
واای تهوالیق،فرزندپاکواای تهومف دبهبارم 
ااااوالدناپاکونااای

یدهندا 3
تحویلاجتتاعم 

ازاینجاس ههاولبایددرانتنابهت ردق وتوجههاملاودوهت ران انبایادازخاانواد ٔ
اص لوترب
ترب

اد ونج ببااد،زیرااوبهترمیتواندهودهانراترب ا هنادااگارزنخاود،فاقاد

یتواندفرزندخوبپرورشنتایدا 2
باادنت 
چنانچهرسولاهر صَ ایاهللا هوآلهوسَ اممیفرمایاد«:إیااهمّروخّلتاراءیالادِمَنِق الّلوَماا

خّلتراءیالدِمَنِ؟قالّل:التَرأةلالحَ ّرناءیفیمَنبِ ِال وءِ؛ازسبز ها[وزنهایزیبا]ههدرم انهآافااتو

1اف فی،محتدتقیاجوانازنظراقلواح اساتاص215ا 
2اتت تیآمدی،ابدالواحدبنمحتداپ ش ناص232ا 
3افاض ی،محتدناصرا1316اطریقخودسازیاقم:مرهزآستانقدسرضویاص13و12ا 
2احجّتی،س دمحتدباقرا1361ااسال وتع موترب اتهران:دفترنشرفرهنگاسالمیاص03ا 
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یرویندبپره زیداسبز هایمذهورچ
پ دیهام 
مح طپ

؟رسولخادافرماود:زنزیبااییاسا هاهدر

وآلود پرورشیافتهباادا» 1

یدهند
یهندههمحصولم 
وقرآنهریمهمبهخوبیوبالصراحةگاهیوالدینراتشب هبهزم نم 
«وَالبَ ّلدیالطا بیینرلجینّلبَاتلهیبِ ِذنِرَبِّهِوَالاذِیخّلبیثّلالینرلجیإِالنّلکدًاهذّللِکنلصَرِّفیاآلیاتِلِقّلوّر ٍیشکرلونّل؛
وزم نپاک[وآماد ]،گ اهشبهاذنپروردگارشبرمیآید؛وآن[زما ن]هاهناپااک[ونامناساب]
اس [گ اهش]جزاندکوبیفاید برنتیآیاداایانگوناه،آیاات[خاود]رابارایگروهایهاهااکر
یهن ما» 2
گزارند،گونهگونب انم 

م
ی
اینراهتهمیدانندههزم نطب عتاًدونوعاس )1:زم نساه هونار وخااهیهاهحاصا ن ز
هاقلهاراح رانومشا ها

یآینده
اس ادرآنانواعگ اهان،درختان،سبزیجاتوگلها،بهوجودم 
رامعطرمیسازدا)2زم نص دوسن وسنگالخ،ویااور زارههدرآناصالًگ اهینتیرویدااگر
یدانندون ازبهب انن
نهاراهتهم 
بروید،هماندکوناچ زاس اای 

ا 3

ج) گروه همساالن 
یتوانندالگاوی
ازدیگراواملزم نهسازازّتنفسخصوصاًدردوراننوجوانیوجوانیهت االنم 
یهننداووالدیندرایاندور بایادراهنتاا
مناسبیباانداههخص هایمآب یامنفیراتقوی م 
بود وبرامورآنهانظارتدااتهبااندنهدخال ،تااازّتنفاسفاردافازایشیابادااگارآنهااباا
دوستانشانخوارووخوشبرخوردبااندآنهاراهت شهبااستقاللاتلنتود وهرگازخاودرادر
یهنندواگرااتبا هردناددر
چارچوبیأسوتردیدقرارنتیدهندودیگرانن زآنهاراسرزنشنت 
صددجبرانآناندوهرگزااتبا هابااثتوقفورهودااننتیاودااینگونهافاراددرحا ناینکاه
ازتنفسباالییدارندافرادم ئول پذیریبود ودرهارهایخواستهاد پ شقد اندبههارخود
ییابندا 2
اطت ناندااتهوبهموفق هایجدیدیدس م 
بهطوره ّیان انبهطورفطریدرسراسرزندگیخویشم لبهرفاق ودوستیدارد؛ورفقاءو
دوستاننهتنهاباهمانسمیگ رندوبامصاحب وهتنش نی،موجباتاادمانیونشاطیکادیگررا
درجهرفاق ودوستیدرامورمادیومعنویدوس خاود
فراهممیآورند،ب کههررف قیبهمق اس ٔ
یگذارندا6
یهندوهریکدان تهیاندان تهرویاقایدواخالقورفتاروگفتاردیگریتأث رم 
نفوذم 
1اابننعتان،محتّدبنمحتد(ا حمف د)ا1213قاالتقنعةاقم:هنگر ٔا خمف داص612ا 
2اااراف61،ا 
3افاض ی،محتدناصراپ ش ناص12-13ا 
2افرهادیان،رضااپ ش ناص11ا 
6ااکوهییکتا،مح نا1351اتع موترب اسالمی(مبانیوروشها)اتهران:ایراناص123ا 
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اینتأث رگذاریوتأث رپذیریبهنحواقتتاتاآنجاس ههدرهال پ امبراهر صَ ایاهللا هوآلهو


سَ امآمد اس «:التَرءیا یدِینِخ هِوقّلرینهِ؛ان انبردینوآی ندوس وهتنش نخوداسا ا»
1
یفرماید :
هتچن نپ امبراهر صَ ایاهللا هِوآلهوسَ امدرمورداناساییدوس م 

«التلحّرکتیوااَ یرَجیلٍبشیءٍحتّیتّلنظلرلواإلیمَنیصاحِبیفّل ناتایعّررّلفیالراجیللبِأّلاکالِهِواقرانِهِ؛ها چ
هسبرا هفرددیگریحکتینکند،مگراینکاهبب ناداوبااچاهه ایهتنشا نوهتاد اسا ،
یاودا» 2
بدرستیههفردازهتانندهاوهتراهانشاناختهم 
تأث ردوس وهتنش ندرجه مآب ومنفیتأث ریاگف اس زیرانفاسان اانهاادرپای
یهناد،خاوا 
یهندوخویوخص یکیباهدیگاریسارای ما 
رفاق ومعاارتبریکدیگرنفوذم 
موضوعسرای درستیون کوییباادوخوا سرای پ دیوتبهکاریاازایانروسا هاهرفاقا و
معاارتازجت هاواملسعادتواقاوت(یعنیازّتوذلّ )بشراترد اد اس ا3درحادیآیاز
رسولخداصَ ایاهللا هِوآلهوسَ امدربار ٔاینحق ق چن نآمد اس «:مَآّلللالج سِالصّالِحِمَآّللل
الدارِی،إنلّلمّرتّلجِدّراِطرّل یاَ ِقّلکرِیحیهی،ومَآّلللجَ سِال ُوءٍمَآّلللصاحِبِ،الک رإنلّلمّریحّررِقکاِرّلارینارِ ِ
اَ ّلقّلکمِننّلتنه؛حکای هتنش نصالحمآلاطّاراس ههاگرازاطرخودتورابهر مندن ازد،بوی
خوشآندرتوآویزد،وحکای هتنش نبدمآلآهنگراس ههاگرارارآتشآنتوراسوزاند،بوی
بدآندرتوآویزدا» 2
هتنش نورفاق باصالحان،ان انرابهازّتوهتالساوقمایدهادوهتنشا نیورفاقا باا
یهشاندا 
تبهکاران،ان انرابهتباهیم 
چنانچهاما سجادا هال ال میفرماید«:مَجالِسیالصالِح ندَااِ ةلإلایالصّاالحِ؛هتنشا نیباا
صالحانانگ ز ایاس برایپاکادنوصالحادنا» 6
دلتورادرهویاهلدلهشد 



مَنتورادرحبسآبوگلهشد 

صحب صالحتوراصااالحهند 



صحب طالحتوراطالاااحهناادا 5

1اه نیرازی،محتدبنیعقوبا1352االکافیاج2اترجته:مصطفویاتهران:اسالم هاص316ا 
2اهراجکی،ابوالفتحا1210قاهنزالفوا داج1اقم:انتشاراتدارالذخا راص01ا 
3ادلشادتهرانی،مصطفیاپ ش ناص120ا 
2امشک نی،ا یا1222قاتحریرالتوااظالعددیةاقم:الهادیاص12ا 
6اابناعبهحرانی،ح نبنا یا1202قاتحفالعقولانالرسولاقم:جامعهمدرس نحوز ٔا ت هاص213ا 
ابیجااانتشاراتمولیاص26اب 126دفتراولا 
5اب نی،محتد(مولوی)ا1352امآنویمعنویاج 1
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یهندوان انرادرس ر
بنابراینهتنشنخوبوصالحم لبهاصالحوهتالرادرآدمیتقوی م 
بهسویسعادتوازتنفسیاریمیدهدااما صادقا هال مازپادرانگرامایاشروایا هارد 
اس ههپ امبراهر صَ ایاهللا هوآلهوسَا امفرمودناد«:أّلسّراعَدیالنّااسِمَانخاالّلطّلهارّلا َالنّااسِ؛
بزرگوارمعاارتوهمزی تیدااتهباادا» 1

سعادتتندترینمرد ه یاس ههبامردمی
یهنادو
وبراکسدوس بدوتبهکارم لبهف ادوتباهیوذلّ نفاسرادرآدمایتقویا ما 
یدهداخداوندمتعالدرقرآنهریمبهنتایجچن نرفاق و
ان انرادرم رسقوطواقاوتیاریم 
یفرماید :
یهندوم 
معاارتیااار م 
«وَیوّر َیعَ ُالظّالِمیا ییدَیهِیقلوللیالّل تّلنیاتانّلذتیمَعَالراسولِسَب الً()21یااوَی ّلتّلایلّل تّلنِایلّلامّر
أّلتانِذفلالناًخّل الً،لّلقّلدّرأّلضّل انِیاَنِالذّهرِبَعّردَإذج ءَنِیوهانّلالشّ طانللِإلن انِخّلذلوالً؛وروزیاس هاه
یگارفتماایوای،هااش
ستتکاردستهایخودرامیگّلزّلد[و]میگوید:ایهاشباپ اامبرراهایبرما 
فالنیرادوس [خود]نگرفتهبود ااو[بودهه]مرابهگتراهیهشاان دپاسازآنکاهقارآنباهمان
رس د بوداوا طانهتوار فروگذارند ٔان اناس ا» 2
وازجت هصفاتصحنهق ام وسرگذا ب گانگانآناس ههازنظرندام وپش تانیوآتش
یآورد
یگزدوفریادبرم 
ح رتروانین رویتفکرراازدس داد دودس خودرابادندانهایخودم 
ایهاشبارسولگرامیاسال صَ ایاهللا هوآلهورسوالندیگررابطهااتقادیودوستیوآاانایی
ینتود واز
ینتود تااینکهدراینصحنهخطرناکازرابطهودوستیبااواستفاد م 
دااتهوبرقرارم 
پ شگا هبریا یازاوافاا ووساط مینتود وازاقوب مرارهاییمیبنش داوایهاشانص
ازهمنشا ن
ینتود واظهارتبری 
مشنصیرارف قوهمنش ناتناذننتود رفاق ومعاارتبااونت 
خودمینتایدولیندام اوسودیننواهدداا اازنظراینکهبهطورغالبمرد وجوانانبارطباق
فطرتخداداد رادنتاود دراثارضاالل وگتراهایرف اقوهامنشا نمنحارفااد ورذی اه
خودستاییسرای بررف قخودخواهدنتوداباالخر رفاق وهمنش نیباافرادفرومایهاهآرمارد و
یافکندا 3
جوانانرابهضالل وگتراهیم 
باتوجهبههت نتأث رگذاریوتأث رپذیریاس ههپ شوایانحق،پ روانخودراباتأه دب اراز
اندادرنامهایههام رمؤمنانا یا هال ال باه«حاارث

رفاق هاومعاارتهاینادرس پره زداد 
هتدانی»نواته،اوراچن نیادآوریهرد اس ا 

1اهواا،محتدا یا1312اچهلحدیثاقم:نهاوندیاص25ا 
2افرقان21،و21ا 
3اح نیهتدانی،س دمحتدح نا1202قاتف رانواردرخشاناج11اتهران:هتابفروایلطفیاصص260و261ا 
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«واحّرذّلریصَحَابَةّلمَنیقبِللرَأّلیهیوینکرلاَتَ لهی،فّل ناالصّاحِبَمیعّرتّلبَرٌبصاحِبِهاااوإیاکومیصاحَبَةّلالفل اقِ
فّل ناالشّلرابالشارعمی حَقٌ؛ازدوستیبابیخردانوخالفکارانبپره ز،زیراهارهاسراازآنهاهدوسا 
یپ ونددا» 1
یاناسند،ازهتنش نیبافاسقانبپره زههاربهارم 
اوس م 
نهسازازتنفسبهنحواقتتاسا هاهالز 
بدینترت برفاق ومعاارتیکیازاواملمهمزم 
یبردودوسا 
نهترقیوتکاملان انراباالم 
اس موردانای جدّیقرارگ ردادوس اای تهزم ٔ
یهندابرایناساسدوستیم ت نباه اانی
یدهدونابودم 
ناباب،ان انرادرگردابهالکقرارم 
ههازنظرااتقادیویاات ی(منصوصاًااتقادی)نقطهااتراهیندارند،نوایبیاحترامیبهااتقاادو
یاودا 
اتلخوداانمح وبم 
قرآنهریمهمصریحاًم تانانراازدوستیبایهودونصاریبهادّتنهیهرد اس ،وآنهس
یداندا 
ههباآناندوستینتایدراازخودآناناترد واینامررابااثذلّ نفسآنانم 
«یاأّلیهَاالاذِینّلآمَنلواالتّلتانِذلواال هیودَوَالناصَارَیأّلوّرلِ اءَبَعّرتلهیمّرأّلوّرلِ اءیبَعّر ٍوَمَانیتّلاوَلاهیمّرمِانکمّرفّل ِنااهی
مِنهیمّرإِناال اهَالیهّردِیالقّلوّر َالظاالِتِ نّل؛ایه انیههایتانآورد اید،یهودونصاریرادوستانِ[خاود]
آنهارابهدوستیگ ارداازآناان
مگ رید[هه]بعتیازآناندوستانبعتیدیگرندوهرهسازاتا 
خواهدبودا» 2
یهنا مبااایجااد
گاهیدوستیمنالفانومعاندانبااقاید،برایاینجه اس ههماخ االما 
یهنا م،ایانهتاان
پ تاندوستی،برآرامشخودمیافزای موبدینوس هاازّتخاودراحفاظما 
س استیاس ههاهنونب اریازهشورهایاسالمیرامشاغولخاودسااختهاسا ،درحاالیهاه
دوستیباچن نن تیهمجایزن

یآوردا 3
،چراههدوستیبابندگانخداازّتم 


نتیجهگیری
تهازّتتشن ص
ازیزمط قخداس وتتامیازّتازآناوس ،اگرخدامواردیاافرادیرااای ٔ
یسازدا 
آنهاازّتالز راخواهدبنش داوخداونده چگروهیرابدونا ّ ،ازیریاذل لنت 
دهدبه 
بعتیافرادویاجوامعیباهواساطهٔبرخاورداریازثاروتومکنا وااهرتواااخاودراازیاز
آنهاپنداریوخ الیوهاذباس وازّتحق قین
یاتارند،درواقع،ازّت 
م

1انهجالبالغه،نامه50ا 
2اما د 61،ا 
3اغتنفری،ا یا1312ار رستگاریاج3اقم:اله جیاصص322و323ا 
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یبرددردن اازیزومحبوبق بهاودرآخرتهمازیزو
زندگیباتقوااومیگناهانراازان انم 
یهندا 
روسف دشم 
ان انازیزچونازروح ٔهغنیوبین ازبرخورداراس برایه بمالومقاا ،انصا

بااالی

یهندون ب بهمقدّراتاالمرضای خاطرداردا 
خویشراخردنت 
یاشدرم انجامعهازمحبوب ا وجایگاا ویاژ ای
فرددارایازّتنفسبهخاطرتواضعوفروتن 
یهنداواینفرددربرابارمصاا بومشاکالتصابر
برخوردارمیاودوخودرادربرابرمرد خوارنت 
یسازدودرح ناینکههتّ ب نددارد،درزندگیخود،یعنیدرارتباطبادیگران،نابنردانو
پ شهم 
یهندا 
کمغزانراافوم 
سب 
واینخویبزرگ،ان انراچونهو دربرابرتندبادهایویرانگر،مقاو میساازدوباهاا اط ن
یزندا 
درونوب رونپش پام 

منابع

1ا قران 
2ا نهجالبالغه 
یبنح نا1316قامشکاةاالنوارانجف:ح دریهاص05ا 
3ا طبرسی،ا 
2ا محدثی،جوادااخالقمعاارتا1312اقم:موس هبوستانهتاباص152ا 
ترجتهموساواةه تاات
ٔ
6ا مؤیدی،ا یا1311افرهنگجامعسنناناما ح نا هال ال (
االما الح ن)اقم:نشرمعروفومشرف ناص213ا 
5ا راغباصفهانی،ح نبنفتلا1315اهرانهسعادتاترجته:س دمهدیاتسالدیناقم:
انتشاراتنبویاص53ا 
1ا فرهادیان،رضاا1312امبانیترب

وااخصههایمهمدربرنامهریازیمادارسدینایاقام:

موس هٔفرهنگیترب تیتوح داص15-11ا 
1ا ف فی،محتدتقیا1311اجوانازنظراقلواح اساتاتهران:دفترنشرفرهنگاساالمیا
ص216ا 
0ا تت تیآمدی،ابدالواحدبنمحتداپ ش ناص232ا 
10ا فاض ی،محتدناصرا1316اطریقخودسازیاقم:مرهزآستانقدسرضویاص13و12ا 
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11ا حجّتی،س دمحتدباقرا1361ااسال وتع موترب

اتهران:دفترنشرفرهنگاسالمیاص

03ا 
12ا ابننعتان،محتّدبنمحتد(ا حمف د)ا1213قاالتقنعةاقم:هنگر ٔا خمف داص612ا 
13ا اکوهییکتا،مح نا1351اتع موترب

روشها)اتهران:ایراناص123ا 
اسالمی(مبانیو 

12ا ه نیرازی،محتدبنیعقوبا1352االکافیاج2اترجته:مصطفویاتهاران:اساالم هاص
316ا 
16ا هراجکی،ابوالفتحا1210قاهنزالفوا داج1اقم:انتشاراتدارالذخا راص01ا 
15ا دلشادتهرانی،مصطفیاپ ش ناص120ا 
11ا مشک نی،ا یا1222قاتحریرالتوااظالعددیةاقم:الهادیاص12ا 
11ا ابناعبهحرانی،ح نبنا یا1202قاتحفالعقولانالرساولاقام:جامعاهمدرسا ن
حوز ٔا ت هاص213ا 
10ا ب نی،محتد(مولوی)ا1352امآنویمعنویاج1ابیجااانتشاراتمولیاص26اب

126

دفتراولا 
20ا هواا،محتدا یا1312اچهلحدیثاقم:نهاوندیاص25ا 
21ا ح ا نیهتاادانی،س ا دمحتاادح ا نا1202قاتف ا رانااواردرخشاااناج11اتهااران:
هتابفروایلطفیاصص260و261ا 
22ا غتنفری،ا یا1312ار رستگاریاج3اقم:اله جیاصص322و323ا 
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