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 مینه ساز عزت نفس از دیدگاه قرآنعوامل ز

 2،نصرت نیل ساز1رقیه مددی

 

 چکیده 

زازصافاتیاودوازیهمانعمغ وبادنان انمهاس یبودن(حالتی،قویریناپذ  کازّت،)ا

قا اازّتدر غالبنشوداحقیز براوچیندولهز هغ بهبرهتهچهی هیعنیباادیخداوندم

انبااز انوباغ طاغمادندربرابر هاوراازت  هدران اناس ییوتوانایقدرتدرونیواقعنوا

دانادایاءومؤمناانثابا ما ااءواتق اخداوبعدازآنبارانبیمازّتراابتدابرایرهدارداقرآنیم

طباه ومحای ،اصال خانوادگیاح اسهؤ ه وسات،ازّتبهصورتبالقوّ بهیاتوروایبراساسآ

ازجت هاطاا ازخدا،تقواوهتّ ب ندمییاله بازّت،تن ّقبهاخالقهگانهرا یدویآیوجودم

ازیرو اازخاداوپیلادن،دراثردور وذلیزادندرپرتوازّتالهیباادادران ان،استعداداز

ههاابادییدسا مای ااودباهمقاام ندوتربهدااگرفردباازّترادیآینفسبهوجودمیهوا

درآورد وهتّ وایتانشیتوانداوراازپایزنت چچ تواربوداوهاسیوستهودرهراوضاعواحوال پ

راضع فهندا

 واژگان کلیدی:عزت نفس،قرآن،سنت

 

 مقدمه

رد وهایزندگی وآزادیهباحرهاس ی انههامتع ّقبهخم ّ یتارییخطوطبرج تهوطال

هازجان،ماالومقاا وخانادانهی انهاند،حداد  ترجیازّتواراف خودرابرهرمالومقام

هان انهیانالهینآزادمرداناس ااد زبهچن نیاند،افتنارهرم ّتاندامّاتنبهذلّ نداد گذاته

نمقدساساال یبران انقا له تندابنصوصدییدانندارزشواالینم زمیفهخدادررو راخ 

ازسراا یایراجزیمنظوردااتهاس وازّتوبزرگواریان انواقعمقا ینارجرابرایهباالتره

ابداییرام وازّترامهابد هه  بههاگران انخودراآنچنانهداندچرایان انمؤمنم

ههادهادیچوجهبهاواجاز نت بهاتارآورد وهیزترازهرموجودیاسال ،ان انمؤمنرااز

ه اناداچناانچاهاماا صاادقا هتالیخودراپایباذلّ ج و دهدواراف ان انخودراپَ  و

                                                           
 madadi_roghaye@yahoo.comاترب  مدرس،1
 nilsaz@modares.ac.irترب  مدرس،استادیار،2
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راباهیءِإلّاإذاللّلهنّلف  َه؛هتاناخداونادهاراماریلااهالتؤمِنیإنااهللّلفّلو ضَإل»اند:ال ال فرمود 

1«اردننفسخودرابهاواجاز نداد اس هل رد اماذله یمؤمنتفو

طرفبگذارنداوازتیکارا هاگرتتا دنهاس ی هترآنم ترواظنمرد ،ب ندمرتبه درب

هتتاا هانیارام خودرادرمقابلاه  اراف و دارداوحاضرنیامقد م نف شرابرتتا دن

م،یرههتهالز اس اقرآنیرام وازّتنفسبراهنداحفظهدارهکل ارابهاوبدهند دنیهانعت 

اناد؛تفااوتنگذااتهیوبیق،سطح مژرفوات نارمفاهههرگزازینیرمتوندیالبالغهوسانهج

ازیکایاناداخاودااترد یآساتانرساال فاردوجامعاهیمرابرا نمفاهینا  تبییهگوهچنان

ههاودیمطرحمیاتوسؤاالتفراوانکننمورد،یاس ادرا«ازّت»ور،مفهو هممذ نمفاهیترمهم

وموضوااتمربوطباهم ا لیبندل،طبقه واستنراج،تح ینیقدرمتوندگرانٔنه گنجرجوعبه

دایاملبنتاهجامعویهاافتنپاسخیبهمحققدریار ب کتهتواندیهرق ت م

 

 ساز عزّت نهیعوامل زم

تیالف( احساس هو

ههاییهااهاوسببز   اس اانگیسازازت،اح اسهونه زمییهاسببهاوز  نانگیترازمهم

افتناداتوجاهباهیدما ارآمدومفهناح اسیایوتواناسازیدآوریادخواهدادباپدینیپسازا

رسااندایمیاریبهازّتیاب شانصرادردستیگا نفسخویوجودخودواناخ جایهاییتوانا

مندانهاس اازتینگا دررا بدس آوردنازّتوزندگ شتننن تیخواناخ 

یهااچموقعباخواساته خودراهیشباادارزشفوقمادیخویرام وجودهاگران ان،پاسدار

ههانفاسدارداازتی هسازداچونیدارنتهکبار،لذلّ یهادارودرخواس یناپایهاهوسرو حق

نجازدریانادواههاحفاظیف ادهاوتباهٔهنند خردیهارادرمقابلضربهشیخوی ان انیهو

دایاآیان اانفاراهمنتایگاا معناویجایایوواالیباهارزشان اانیوآگااه«یخوداناسا»ٔهیسا

عان انوارزش گا رفیانجا خود،دربییوا باوب ندوایال ال درسننزه ا ینا  رالتؤمن ام

جاناتایبراییعیوهاإالّبِها؛هتانابها مّرثّلتَنٌإالّالجَناةّل،فالتبکسَلِأّلن فل ِ إنّهلّل»د:یفرمایاومیوجود

2«د! تترازآننفرواه  ،پسبه جزبهش ن

وحقاارتوطتاعوذلّا یند،هرگازباهپ اتهگا رابشناسدوازآنمراقب ینجایهاهی ه

 یاههوهی هفرواداینتیمادیهاخواهشویاتنف ان گوهرخودرابهتتناوداوید نت شه

                                                           

1 ا05قامشکاةاالنوارانجف:ح دریهاص1316بنح نااطبرسی،ا ی  
ا265البالغه،حکت انهج2
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اودان اانخاودراارزانیهمانعمهنازتنفساس یرسدوایشرابشناسدبهازتنفسمیخو

1بفروادا

  ها،واح اسازّتوانصایگیوفروماهایپ تشیدا ز پ  سببوانگ نبوداح اسانص

نشپسازبههنوا ن)ع(درنن ت چهاما ح هاس اچنانیهاوبرتر   توجهبهفتشهیمآب ر

دیزیدبدهدخودویزیع به نهازاوخواس دس بیممدهدحا هولهگا دآنیزیدن وم رسکح

وم  نبوتومعدنرسال واااه ت ر!مااهلب امیا»همدان  وفرمود:یارویرادردوقطبرو

ندومآلمنباهیاراف قوفجورمکهآاهاس کپایهافاسق،ارابنواروقاتلان انیدمردیزی

2نداهیع نت هتچوناوب

 یب( اصالت خانوادگ

توانادیز)گرچاهدراساال نتا انیخانوادگٔنه ش پاجدادوپدرانویونژادی خانوادگ انص

اراثرگذاراس ا ازّتدران انب یر گلکبااد(درایااملبرتر

انمهمسعادتان اانهندازاریگویهآنرااصطالحاًح بون بمهیرام واصال خانوادگه

گوناهسآنهاههرهدانندومعتقدندی  نت رافتیهاصال خانوادگهه تندیااس اگرچهاد 

رام واراف حاصالهرای  ز گونهننیا امر هواقعهید،درحالیآیهخوده  بهح ابمه

ٔبوتهدوازیت خحنظلبرؤو  ماننداردازدرخ خرماکرداوام گینشأتمخانواد ردارهازافعالو

3دایحنظلخرمابهبارآ

لکان،بهخصوصپدروماادراا بااطرافکوده براثرتعامل ازتنفسازهتاندورانطفول

النفس،باسناوتوآزادمنشباااند،باااازتنفاسینشانمعتتدوقویهوالدهیانهودهردا گیم

هبرک  نتود وباتیانتقوهودهرادریوارزاتندییناح استواناینوالدینندااهیرادمییباال

2دهندایهابهاوم  فعالیبرایشتر نقاطقوتوااتتادبهنفسب

آلود یگیوفرومایوبهپ تاندگرفتهخوینفسواراف اخالقآنباازتیهااتاهییهاخانواد 

یاسا ،مناز ومبارّیر روز همنشأف ادوتهیاخالقیهاید ازگناهانوپ یار اند،ازب نشد 

6ه تندا

                                                           
ا152اقم:موس هبوستانهتاباص1312امحدثی،جوادااخالقمعاارتا1
موسواةه تاتاالما الح  ن(اقم:نشرمعاروفؤال ال )ترجتهجامعسنناناما ح  نا  هافرهنگ1311ایامؤیدی،ا 2

ا213مشرف ناص
ا53اهرانهسعادتاترجته:س دمهدیاتسالدیناقم:انتشاراتنبویاص1315اراغباصفهانی،ح  نبنفتلا3
فرهنگیترب تایتوح اداصٔریزیمدارسدینیاقم:موس هدربرنامههایمهمامبانیترب  وااخصه1312افرهادیان،رضاا2

ا11-15
ا216اجوانازنظراقلواح اساتاتهران:دفترنشرفرهنگاسالمیاص1311اف  فی،محتدتقیا6
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ینخاویابااندوایازتنفسواراف اخالقیخانواد ،خوددارایرااتایاگرپدرومادروسا

پ ا وساننانماوهنیارهااهد راهتوار درتتاسباهمموردتوجهقاراردهناد،اگارازیپ ند

  اهدرآنخاانواد تربهایانهاودهگررامحتر ااتارند،طبعااًیدیک  زندودراتلانص بپره

،یاخاانواد ن دهنادادرچنای م خوداهتیندوبهاراف خانوادگیآیزالنفسبارمیاوند،ازیم

داواریوا تینیدیهابرنامهیواجرایفاخالقیحاطفالووادااتنآنانبهانجا وظا پرورشصح

ف،باهیازانجاا وظاایچ گارانوسارپیهتجااوزباهحقاوقدهاهنندیمکاندرهودهرای  از ن

یساازداولایدارمهکاس ،لی خانوادگ محبوبٔهیماههزندواراف آنانرایتشانلطتهم انص

بهنظراانارزند ویالنفسوزبونبااندواراف اخالقیخانواد ،دنیرااتایاگرپدرومادروسا

یودنا  اخالقیندوبهپ تیآیهبارمیطفاسد،زبونوفروما د،قهراًفرزندانشاندرآنمحیا مهمن

وبهانسارهودهازّتنفسدرنهادیلفطریهتتاه،االو برآنیانخانواد  رندادرچن گیخوم

رایالخواهدبودزکداوارومشیزدرآنانب  نیاتان انکوم یلاخالقیرفتایاود،پرورشسایم

پ  وموهوناباناداردوازیارهاهابکرد اس ،ازارتهودنا  نفساادتیگیهبهفروماهی ه

الاناف سی»اناد:ال ال فرمود ه ا یحترتا 1نداهینتیوارم اریاح اسناراحتییننگورسوا

هنفاساارافتتندوبااهای اه2«اودایهاجدانتیاَنِالد نّلا ّلاتِ؛نفسپ  ازپ تکةلالتّلن فّل الد نِ

گنا ،خواروپ  ننواهدساخ اید ازّتدارد،هرگزآنراباپ 

هازآنجااحاا زهدرسرنوا فرزنددارندینچناننقشاساسیخانواد خصوصاًوالدی هبهطور

وصالحکنپای ،ومعتوالًوالد داردوهمدخال درترب کیوژنتیههمدخال ارثه اس  اهت

کاپاننیدهنداوالدیلجامعهمیآورندوتحویدبهبارم  تهومفیوااکق،فرزندپای تهوالیواا

3ادهندیملاجتتاعی  تحویوناااکااااوالدناپا

ٔخاانواد دازیااملاودوهت ران انباهددرانتنابهت ردق وتوجهیهاولباهنجاس یازا

نادااگارزنخاود،فاقاده  اانراتربهودهتواندیرااوبهترمیببااد،ز  اد ونج لوترب اص

2دایفرزندخوبپرورشنتاتواندی باادنت ترب

لّلوَماا امّروخّلت اراءیالادِمَنِقهایاإ»د:یافرمایهوآلهوسَ امم اهللا یر صَ اهچنانچهرسولا

آافااتوهان هدرمهبا[یزیهازنها]ومَن بِ ِال  وءِ؛ازسبز یخّلت راءیالدِمَنِ؟قالّل:التَر أةلالحَ ّرناءیف

                                                           
ا215اف  فی،محتدتقیاجوانازنظراقلواح اساتاص1
ا232صاتت تیآمدی،ابدالواحدبنمحتداپ ش نا2
ا12و13اطریقخودسازیاقم:مرهزآستانقدسرضویاص1316افاض ی،محتدناصرا3
ا03ااسال وتع  موترب  اتهران:دفترنشرفرهنگاسالمیاص1361احجّتی،س دمحتدباقرا2
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هدرهااسا ییباای  ؟رسولخادافرماود:زنز ورچهمذیهاسبز دایز بپرهندیرویمهاید پ 

1«افتهباادایطپ  وآلود پرورش مح

دهندیهمحصولمهندهینم هبهزم نراتشبیوالدیوبالصراحةگاهیمهمبهخوبیرهوقرآن

رلونّل؛کش یاتِلِقّلوّر ٍینلصَرِّفیاآلکذّللِهدًاکن رلجیإاِلنّلیخّلبیثّلالیوَالاذِن رلجینّلبَاتلهیبِ ِذ نِرَبِّهِیبی وَال بَ ّلدیالطا»

]ونامناساب[کهناپااهان[ د؛وآن]زمایآیاهشبهاذنپروردگارشبرم ]وآماد [،گکنپا وزم

رکهااهایگروهایات]خاود[رابارایاگوناه،آنیاداایاآید برنتیفایوبکاهش[جزاند اس ]گ

2«ما نهیانم گونبگزارند،گونهیم

ز هحاصا نهاهینساه هونار وخاا (زم1عتاًدونوعاس : نطب هزمهدانندینراهتهمیا

هامشا رانو هاراحهاقلهندیآیها،بهوجودمجاتوگلیاهان،درختان،سبز اس ادرآنانواعگ

دااگریروینتیاه هدرآناصالًگهزارااور یونص دوسن وسنگالخ، (زم2سازدایرامعطرم

3  ا انن ازبهب دانندونیراهتهمهانیازاس ا وناچکد،هماندیبرو

ج( گروه همساالن 

یتوانندالگاویهت االنمیوجوانیسازازّتنفسخصوصاًدردوراننوجواننه گراواملزمیازد

دراهنتاایاندور بایاندرایننداووالدهی میراتقویامنفیمآب یهاهخص  هبااندایمناسب

بااهااآنابادااگاریشینظارتدااتهبااندنهدخال ،تااازّتنفاسفاردافازاهاآنبود وبرامور

شهبااستقاللاتلنتود وهرگازخاودرادر راهتهاآندوستانشانخوارووخوشبرخوردبااند

ردناددرهنندواگرااتبا هیراسرزنشنتهاآنز گراننیدهندودیدقرارنتیأسوتردیچارچوب

هکانینا نگونهافاراددرحایاوداایودااننتهبااثتوقفورهاااتبا وهرگزاندآنصددجبران

ارخودهبهاندقد ش خواستهاد پیارهاهبود ودریریپذ  دارندافرادم ئولییازتنفسباال

2ابنداییدس میدیجدیها  ناندااتهوبهموفق اطت

دارد؛ورفقاءویلبهرفاق ودوست شمیخویدرسراسرزندگیان انبهطورفطری ّهبهطور

گررایدیکاونشاطیموجباتاادمان،ین رندوبامصاحب وهتنش گیدوستاننهتنهاباهمانسم

دوس خاودیومعنویدرامورمادیرفاق ودوستٔدرجهاس بهمقیق ههررفکآورند،ب یفراهمم

6گذارندایرم تأثیگریدواخالقورفتاروگفتاردیاقایاندان تهرویدان تهیکندوهرهینفوذم

                                                           
ا612ا خمف داصٔقاالتقنعةاقم:هنگر 1213اابننعتان،محتّدبنمحتد)ا حمف د(ا1
ا61اااراف،2
ا12-13افاض ی،محتدناصراپ ش ناص3
ا11افرهادیان،رضااپ ش ناص2
ا123ها(اتهران:ایراناصاتع موترب  اسالمی)مبانیوروش1351ااکوهییکتا،مح نا6
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هوآلهو اهللا یر صَ اهامبرا ال پههدرهبهنحواقتتاتاآنجاس یریرپذ وتأثیرگذار نتأثیا

«نخوداسا ا ندوس وهتنشی نوآینهِ؛ان انبردی هِوقّلر نِخ یدِیالتَر ءیا »سَ امآمد اس :

1

د:یفرمایدوس مییهِوآلهوسَ امدرمورداناسا اهللا یر صَ اهامبرا نپ هتچن

چ الِهِواقرانِهِ؛هاکعّررّلفیالراجیللبِأّلا یصاحِبیفّل ناتایمَن یتّلن ظلرلواإلیءٍحتّیرَجیلٍبشیتیوااَ کالتلحّر»

نوهتاد اسا ، هتنشای اهناداوبااچاه هببکانیند،مگراکنیتکحیگریهفردد سبرا ه

2«اودایهفردازهتانندهاوهتراهانشاناختهمهیبدرست

یهاادرپارانفاسان اانیاگف اس زیر تأثیندرجه مآب ومنف ردوس وهتنش تأث

ناد،خاوا هی مایسارایگاریباهدیکیوخص  یندوخوهیگرنفوذمیدیکرفاق ومعاارتبر

هرفاقا وهانروسا یااازایارکوتبهید  پ یباادوخوا سراییو کونی درستیموضوعسرا

ازیآیدرحاد3ازّتوذلّ (بشراترد اد اس ایعنیازجت هاواملسعادتواقاوت)معاارت

سِالصّالِحِمَآّللل مَآّلللالج »نآمد اس : ق چن نحقیأدربار هِوآلهوسَ ام اهللا یرسولخداصَ ا

اِرّلارینارِ ِکحّررِق یرإن لّلمّرک ال ُوءٍمَآّلللصاحِبِ،السِ حیهی،ومَآّلللجَ یرِک،إن لّلمّرتّلجِدّراِط رّل یاَ ِقّلیالد ارِ

یمندن ازد،بوهاگرازاطرخودتورابهر هنصالحمآلاطّاراس   هتنشیاکمِن نّلتنه؛حکاَ ّلقّل

یهاگرارارآتشآنتوراسوزاند،بوهنبدمآلآهنگراس   هتنشیاکزد،وحیخوشآندرتوآو

2«زدایبدآندرتوآو

ورفاقا بااین دهادوهتنشایتالساوقماهنورفاق باصالحان،ان انرابهازّتو هتنش

شانداهیمیاران،ان انرابهتباهکتبه

بااین الصّاالحِ؛هتنشایةلإلا ندَااِ مَجالِسیالصالِح»د:یفرمایال ال مه چنانچهاما سجادا 

6«ادنوصالحادناکپایاس برایاز  صالحانانگ

شدهمَنتورادرحبسآبوگلشدهاهلدلیوهدلتورادر

5نااداهصحب طالحتوراطالاااحندهصحب صالحتوراصااالح

                                                           
ا316اترجته:مصطفویاتهران:اسالم هاص2االکافیاج1352اه  نیرازی،محتدبنیعقوبا1
ا01اقم:انتشاراتدارالذخا راص1قاهنزالفوا داج1210اهراجکی،ابوالفتحا2
ا120ادلشادتهرانی،مصطفیاپ ش ناص3
ا12لهادیاصقاتحریرالتوااظالعددیةاقم:ا1222امشک نی،ا یا2
ا213ا ت هاصٔقاتحفالعقولانالرسولاقم:جامعهمدرس نحوز 1202اابناعبهحرانی،ح نبنا یا6
دفتراولا126اب  26جااانتشاراتمولیاصابی1امآنویمعنویاج1352اب نی،محتد)مولوی(ا5
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ر ندوان انرادرسهی میتقویتالرادرآدمهلبهاصالحو نهتنشنخوبوصالحمیبنابرا

رد ها یااشروایال  مازپادرانگراماه دهدااما صادقا یمیاریسعادتوازتنفسیبهسو

رّلا َالنّااسِ؛هاأّلسّراعَدیالنّااسِمَان خاالّلطّل»هوآلهوسَا امفرمودناد: اهللا یر صَ اهامبرا هپهاس 

1«دااتهباادای تیزبزرگوارمعاارتوهمیهبامردمهاس ی هنمرد یسعادتتندتر

نادوهی مایاتقویوذلّ نفاسرادرآدمایلبهف ادوتباه ارمکسدوس بدوتبهکوبرا

نرفاق و جچنیمبهنتایرهدهداخداوندمتعالدرقرآنیمیاریرسقوطواقاوت ان انرادرم 

د:یفرمایندومهیااار میمعاارت

لّلامّریتّلنِا لّلی ّلتّلایاوَیا(21الً) اتانّلذ تیمَعَالراسولِسَبیتّلن الّلیقلوللیهِیدَییعَ ُالظّالِمیا یوّر َیوَ»

ههااس یطانللِإلن انِخّلذلوالً؛وروز انّلالشّهویرِبَعّردَإذ ج ءَنِهاَنِالذّیالً،لّلقّلدّرأّلضّل انِ أّلتانِذ فلالناًخّل 

اشها،یوایگارفتماایبرمایامبرراها ااشباپهید:ایگویگّلزّلد]و[میخودرامیاردستهاکستت

هقارآنباهمانکادپاسازآن شاانهیه[مرابهگتراههرادوس ]خود[نگرفتهبود ااو]بودیفالن

2«ان اناس أفروگذارند طانهتوار  د بوداوا رس

وآتشیتان وپشهازنظرندام هگانگانآناس  ام وسرگذا ب وازجت هصفاتصحنهق

آوردیادبرمیگزدوفریخودمیرراازدس داد دودس خودرابادندانهاکتفیرو نیح رتروان

ییوآاانایودوستیگررابطهااتقادیهوآلهورسوالند اهللا یاسال صَ ایاشبارسولگرامهیا

نتود وازیبااواستفاد میازرابطهودوستکنصحنهخطرنایهدراکنینتود تاایدااتهوبرقرارم

اشانصهیداوا بنشیمیینتود وازاقوب مرارهایازاوافاا ووساط میا یبرهشگا  پ

ن نشاازهمینتود واظهارتبریناتناذننتود رفاق ومعاارتبااونت نشقوهم رارفیمشنص

هبهطورغالبمرد وجوانانبارطباقکنیننواهدداا اازنظرایندام اوسودیدولینتایخودم

 اهینمنحارفااد ورذ نشاقوهام ارفیفطرتخداداد رادنتاود دراثارضاالل وگتراها

آرمارد وههایباافرادفروماین نشقخودخواهدنتوداباالخر رفاق وهم  بررفیسراییخودستا

3نداکافیمیهجوانانرابهضالل وگترا

اراز دب ه روانخودراباتأ انحق،پیشوا هپهاس یریرپذ وتأثیرگذار نتأث باتوجهبههت

حاارث»ال ال باهه ا یرمؤمنانا  هامهیااندادرنامهزداد  نادرس پرهیهاهاومعاارترفاق 

رد اس اهیادآورین نواته،اوراچن«یهتدان

                                                           
ا25اچهلحدیثاقم:نهاوندیاص1312اهواا،محتدا یا1
ا21و21افرقان،2
ا261و260اتهران:هتابفروایلطفیاصص11قاتف  رانواردرخشاناج1202اح  نیهتدانی،س دمحتدح  نا3
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ومیصاحَبَةّلالفل  اقِکایرلاَتَ لهی،فّل ناالصّاحِبَمیعّرتّلبَرٌبصاحِبِهاااوإکن یهیویق بِللرَأّلیواحّرذّلریصَحَابَةّلمَن »

هدوسا هاسراازآنهاراهاریز،ز ارانبپرهکخردانوخالفیبابیفّل ناالشّلرابالشارعمی  حَقٌ؛ازدوست

1«ونددا پیهاربهارمهز بافاسقانبپرهین هتنشاناسند،ازیاوس م

هالز هاسازازتنفسبهنحواقتتاسا نه ازاواملمهمزمیکیبرفاق ومعاارت نترتیبد

ودوسا بردیماملان انراباالکوتیترقٔنه زم تهیردادوس اا قرارگی جدّیاس موردانا

ی اانهنبا م  تیناساسدوستیابراهندیمونابوددهدیمقرارکناباب،ان انرادرگردابهال

بهااتقاادویاحترامیبینواندارند،هی(نقطهااترای)منصوصاًااتقادیاات یویهازنظرااتقاده

ااودیماتلخوداانمح وب

سهرد اس ،وآنهیبهادّتنهیهودونصاریبایحاًم  تانانراازدوستیمهمصریرهقرآن

دانداینامررابااثذلّ نفسآنانمیدراازخودآناناترد واینتایهباآناندوسته

مّرفّل ِنااهیکتّلاوَلاهیمّرمِان یاءیبَعّر ٍوَمَان  اءَبَعّرتلهیمّرأّلوّرلِ أّلوّرلِیهیودَوَالناصَارَ نّلآمَنلواالتّلتانِذلواال یهَاالاذِیاأّلی»

رادوستانِ]خاود[یهودونصارید،یاتانآورد یهاهی انهینّل؛ا ال قّلوّر َالظاالِتِیهّردِیإِناال اهَالمِن هیمّر

رداازآناان اگیرابهدوستهاآنسازاتاهگرندوهریدیازآناندوستانبعتیه[بعتهد]یر مگ

2«خواهدبودا

جاادیمبااا ناهیالما اهماخهنجه اس یایبراد،یمنالفانومعاندانبااقایدوستیگاه

نهتاانیام،ا ناهی هاازّتخاودراحفاظما نوسیموبدی افزای،برآرامشخودمیتاندوست پ

ههایرامشاغولخاودسااختهاسا ،درحاالیاسالمیشورهاهازیار نونب ههاهاس یاست س

3آوردایبابندگانخداازّتمیهدوسته  ،چرا زنیهمجایت نن باچنیدوست



  یریگ جهینت

ص ازّتتشنٔ تهیاارایاافرادیازّتازآناوس ،اگرخدامواردیزمط قخداس وتتامیاز

سازدایلنت اذلیریرابدونا ّ ،ازیچگروه داوخداونده ازّتالز راخواهدبنشهاآندهدبه

زیانا وااهرتواااخاودراازکازثاروتومیبرخاوردارٔواساطهباهیاجوامعیافرادویبعت

  ا نیق اذباس وازّتحقهویال وخیپندارهاآناتارند،درواقع،ازّتیم

                                                           
ا50انهجالبالغه،نامه1
ا61اما د ،2
ا323و322اقم:اله جیاصص3ار رستگاریاج1312اغتنفری،ا یا3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

506 

 

زویهاودرآخرتهماززومحبوبق بیااز برددردنیگناهانراازان انمیباتقوااومیزندگ

نداهیدشم روسف

ی بااال  بمالومقاا ،انصاهیازبرخورداراس برا نیوبیغنٔه روحزچونازیان اناز

 خاطرداردایندون ب بهمقدّراتاالمرضاهیشراخردنتیخو

یاژ یاگاا وی وجا اانجامعهازمحبوب اشدرمیازّتنفسبهخاطرتواضعوفروتنیفرددارا

التصابرکنفرددربرابارمصاا بومشاینداواهیبرابرمرد خوارنتاودوخودرادریبرخوردارم

گران،نابنردانویدرارتباطبادیعنیخود،یههتّ ب نددارد،درزندگکنینا سازدودرحیشهم پ

نداهیمغزانراافومکسب

ن اط زدوباهااساایرانگر،مقاو میویو دربرابرتندبادهاهراچونان انبزرگ،ینخویوا

زندایرونپش پام درونوب
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