
 

 

 گراانسان در قرآن و روان شناسیتطبیقی عزت نفس  مفهوم شناسی

 2پیمان کمالوند، 1محمدعلی نژاد عمرانروح اهلل 

 15/7/1395تاریخ پذیرش:              25/01/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده

ر اثرگذ تن شخصیتیاشتحقق جامعه سالم، مستلزم برخورداری افراد آن از سالمت روانی و د رزشمند  وا ا

گیری شخصیت مفید، ترین نیاز انسان در شکلعنوان اساسیی از عزّت نفس، بهمندرو، بهرهاست. از این

آنچهگمان اثرات مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داثرگذار و کارا در همۀ سطوح زندگی، بی که  اشت. 

شخصیتی  ای دریافت خدمات در حوزۀاز مراجعین به مراکز مشاوره، بر شود بخش قابل توجهیمشاهده می

انی ووچی، نتبع آن احساس پو بویژه حلّ تصورات منفی از خود و عدم درک استعدادهای درونی و به   اتو

ز سالمتی ای داشته باشد انسانی که خود را مفید و ارزشمند بداند و عزت نفس باالیباشد. ارزشی میبی

و ابل، شخصی که از خومند خواهد بود. در مقروانی باالتری بهره اوعد تصور منفی داشته باشد   زت نفس 

های موقعیت ده و دراختالالت روانی دچار ش ارزش بداند به بسیاری ازیین باشد و خود را ناتوان و بیپا

های مشاوره در کشور، ها و روشسازی نظریهدر راستای بومی .دشوار زندگی تاب مقاومت نخواهد داشت

 یق مفهومدف تطبریزی شده و با هعتقادی جامعه، پژوهش حاضر برنامهرهای فرهنگی ـ ابا توجه به معیا

ای در جهت حل معضالت گرا به منظور استخراج مبانی مشاورهعزت نفس در قرآن و روانشناسی انسان

های هتست. یافا سیدهرروانی ـ شخصیتی بر پایۀ آیات قرآن کریم و روایات و به روش تحلیل محتوا به انجام 

ر شناسانۀ آن مبتنی بهای مفهومزّت نفس و ویژگیهای عها، ابعاد و جلوهسازی مؤلفهاین پژوهش آشکار

 .باشدگرا میسانهای قرآن کریم و روانشناسی انآموزه

 ها، جلوههامؤلفهابعاد،  عزت نفس، ،گراانسان روانشناسی قرآن، :واژگان کلیدی

  

                                                                 
        )نویسنده مسئول(گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبائی استادیار 1.

r_alinejad_omran@yahoo.com 

 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان 2.
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 مقدمه

است. سالمت شخصیت افراد « عزتمندی»و « عزت مداری»مرهون تعالی جوامع بشری 

هایی است کند. سالمت شخصیت دارای مؤلفهجامعه وصول به جامعه متعالی را تضمین می

است که کل زندگی را تحت « عزت مندی»ها تقویت حسِ ترین آنکه یکی از اساسی

 (.1376نک:گنجی،بخشد )دهد و بالتبع جامعه را بهبود میتأثیر خود قرار می

العاده دارد و برای انسان ارزشی فوقای است که کردن مسئله« خود ارزیابی»

های تاریخی  دانشمندان حوزه تعلیم و تربیت مؤید این امر است. به همین سبب گزارش

ز بسیاری ا نیز سده گذشته طی در شخصیت هر فرد  دارای اهمیت است.« عزت نفس»

که با وجود  ،ت نفست عزّاو صف هاویژگی در قالب را پذیرفته وشناسان این نظریه روان

دهد، گیرد و انسان را در گام نهادن در مسیر زندگی یاری میآن شخصیت انسان شکل می

  .(1394)هرگنهان، اندبه بحث در مورد آن پرداخته

از د انسانی که خود را مفید و ارزشمند بداند و عزت نفس باالیی داشته باش اساساً

شخصی که از خود تصور منفی  ،در مقابل .مند خواهد بودسالمتی روانی باالتری بهره

ارزش بداند به بسیاری ن باشد و خود را ناتوان و بیپائیداشته باشد و عزت نفس او 

نخواهد های دشوار زندگی تاب مقاومت یتدر موقع و ازاختالالت روانی دچار شده

 .(1376)گنجی،داشت

عد فرهنگی و مسائل مربوط به آن، انقالبی در تدوین آثار عزّت نفس از ب 1980در دهه 

)براندن، های مختلف شددر این زمینه  به پا کرد و منجر به بسترسازی برای ارائه دیدگاه

و  به شمار رفتهنیاز اساسی انسان  ،فسداشتن عزت ن ،شناسییرا از منظر علم روان. ز(1375

 .(1376)گنجی، کندپیوسته برای رسیدن به آن تالش میکه انسان  است ایمقوله



فس عزت تطبیقی شناسی مفهوم  3  گراانسان شناسی روان و قرآن در ن

 

 
 

ای از دیگر دالیل اهمیت این موضوع آن است که نیاز به عزت نفس به افراد ویژه

اختصاص ندارد بلکه همه افراد صرف نظر از جنسیت، سن، زمینه فرهنگی، جهت و نوع 

کاری که در زندگی دارند نیازمند عزت نفس هستند چون عزت نفس بر همه سطوح 

صورت صحیح ارضاع نشود نیازهای هزندگی انسان اثرگذار است و اگر این نیاز ب

ماند)نک: رک استعداد بالقوه محدود میتری نظیر نیاز به خالقیت، پیشرفت و یا دگسترده

 (.1388جابرورزنه، 

که  است یمنف هایدیدگاه از برخاسته عمدتاً شخصیتی کهع تعارضات شیو به توجه با

ارائه  درصدد همواره روانشناسان و مشاوران آنکه به توجه با و دارند خود نسبت به افراد

 نظر به لذا اند،بوده آن درمان نهایت در و تعارضات به ابتال از پیشگیری برای راهکارهایی

 تعارض، دچار افرادِ به که کریم قرآن هایدیدگاه بر مبتنی ایمشاوره الگوی ارائه رسدمی

 .شود واقع مؤثر اینخصوص در کنند تجربه را رشد و آرامش با توأم زندگی تا کند کمک

شناسی در قرآن کریم و احادیث اهل بیت)ع( نیز بسیاری از عناوین و مسائل روان

و حتی فراتر از روان یعنی  مطرح شده است از جمله مباحث مربوط به نفس و مراتب آن

مسأله روح و نیز مسائل بهداشت روان به صورت گسترده پرداخته شده است. که در این 

)ترجمه عباس عرب، بنیاد پژوهشهاى  شناسی تألیف عثمان نجاتیو روان اب قرآنمورد کت

بررسی تحلیلی ارشد: نامه کارشناسیو پایان (1381اسالمى آستان قدس رضوى، مشهد، 

شناسی، علیرضا جابرورزنه، به راهنمائی دکتر اعظم و عزت نفس در قرآن و روانکرامت 

زاده )دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پرچم و مشاوره دکتر مریم فاتحی 

ت نفس را از دیدگاه در صدد آن است که مفهوم عزّ مقالهاین  قابل توجه است. (1388

تا ضمن بیان نقاط  بررسی کندو  تطبیقی تحلیلگرا و قرآن به روش روانشناسی انسان
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دازی در حوزه روانشناسی اسالمی برای نظریه پر ایاشتراک و افتراق این دو دیدگاه زمینه

 .فراهم آورد

. رابطه عزت نفس و تعالی فردی و 1مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سؤاالت است: 

. رابطه معرفت نفس و 3. عوامل پیدایش عزت نفس کدامند؟2اجتماعی انسان چیست؟ 

 های عزت نفس در زندگی انسان چگونه است؟عزت نفس با تأکید بر جلوه

 

 از و یکلیدی قرآنی و حدیث مفاهیماز « تعزّ» مفهوم. ت در قرآنعزّشناسی فهومم

عزّت مبتنی بر اساس تربیت را اسالم  ای کهبه گونه اسالم استترین اصول تربیتی بنیادی

خدا و جهان هستی و ارتباط  ،عزت نفس تبلوری از نگاه ارزشمند انسان به خود .داندمی

ر است که باورها ت نفس آدمی زمانی میسّگیری عزّاز این رو فرآیند شکل .است بین آنها

 بینی صحیح استوار باشد تا با هدفمنددات او بر پایه ایدئولوژی و جهانها و اعتقاو نگرش

 . کردن انسان او را به اوج برساند

رود )ابن به کار می« عزّت»شکست ناپذیری، سخت و محکم بودن در معنای اساسی 

کسی است که پیروز شود و شکست نخورد به خاطر همین معنای  «العزیز»(. 1408نظور، م

گذارد شخص مغلوب کسی شده و داند که نمیعزّت را حالتی میعزیز است که لغویان 

گفته  (ءالشیعزّ)نیز  به شیء کمیاب و جامع هر چیزی .(1412 ،)راغبشکست بخورد

و  «عزّ»مصطفوی در مورد  .(1375 طریحی، - 1412 راغب، -1408 د )ابن فارس،شومی

در العزّ برتری و  ،ت و خواری استاصل ماده عزّ در مقابل ذلّ»: نویسدمشتقات آن می

و چیرگی و  ق دارد نوعی غلبهچیرگی نسبت به غیر خودش نهفته است و کسی که تفوّ

 «شودو این صفات در عالم خارج به ندرت یافت می سختی در اوست

 العَزیز، القَوِىُّ هُوَ رَبَّکَ اِنَّ...؛  42 قمر/ مُقتَدِر، عَزیزٍ اَخذَ فَاَخَذنـاهُم...).(1360طفوی،)مص

یَعلَمَ...؛  66 هود/  یُحادّونَ الَّذینَ ؛ اِن25َّ عَزیز، حدید/ قَوىٌّ اللّهَ اِنَّ...ورُسُلَهُ یَنصُرُهُ مَن اللّهُ ولِ

 20 عَزیز، مجادله/ قَوىٌّ اللّهَ اِنَّ ورُسُلى اَنَا الََغلِبَنَّ اللّهُ کَتَبَ*  االَذَلّین فِى اُولـئِکَ ورَسولَهُ اللّهَ

 .(19/؛ شوری 25؛ احزاب/ 74و40حج/عَزیز،  لَقَوِىٌّ اللّهَ اِنَّ یَنصُرُهُ مَن اللّهُ لَیَنصُرَنَّ ؛ و 21 و
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 اللّهُ )هُوَ :بیان شده استمندی خداوند های عزتمت از مؤلفهعظ و در قرآن کریم کبریایى

بِّرُ الجَبّارُ العَزیزُ المُهَیمِنُ المُؤمِنُ مُاالسَّلـ القُدّوسُ المَلِکُ هُوَ اِالّ اِلـهَ ال الَّذى  اللّهِ سُبحـنَ المُتَکَ

 العِزَّۀُ ولِلّهِ...)حقق استکامل در خداوند متعال محقیقی وت عزّ .(23 حشر/ یُشرِکون، عَمّا

 ءنسا ،فَإِنَّ الْعِزَّۀَ لِلَّهِ جَمیعاً؛  8 منافقون/ الیَعلَمون، المُنـفِقینَ ولـکِنَّ ولِلمُؤمِنینَ ولِرَسولِهِ

 (.و...10 جَمیعـًا ، فاطر/ العِزَّۀُ فَلِلَّهِ العِزَّۀَ یُریدُ کانَ ؛ مَن 65،یونس/إِنَّ الْعِزَّۀَ لِلَّهِ جَمِیعًا  ؛139/

مرتبه به کار رفته است است  92و عزیز  10مرتبه، واژه العزّه  116در قرآن کریم ماده عزّ 

به همان این واژه در قرآن کریم  .ناپذیری دارندای ارتباطی با شکستکه هرکدام به گونه

وَ رَدَّ اللّهُ الَّذِینَ ؛ 129بقره/ ک أنت العزیز الحکیم،إنّ؛ شکست ناپذیر)خود ای لغویمعن

یْراً یَنالُوا کَفَرُوا بِغَیْظِهِمْ لَمْ نِینَ الْقِتالَ وَ کانَ اللّهُ قَوِیّاً عَزِیزاً خَ  ،(25احزاب/، وَ کَفَى اللّهُ الْمُؤْمِ

، زیزٍعَینا بِعلَ )و ما أنتَ پیروز و غالب ،(54مائده/ أعزّهٍ علی الکافرین،سرفراز و سربلند )

و سرسخت )أخذته رکش س ،(37زورمند و قادر )ألیس اهلل بعزیزٍ ذی انتقامٍ، زمر/ ،(91هود/

 .کار رفته استبه( 14مورد تأیید )فعزّزنا بثالثٍ، یس/نیز به معنای و ( 206العزّه باإلثم، بقره/

ت به عزّ ،این واژه در قرآن اقوال اصحاب لغت و موارد استعمالبه بر این اساس و با توجه 

شخص عزیز  لذا .استق و برتری و تفوّ یو نفوذ ناپذیربودن ت و غیرقابل غلبه معنای شدّ

 .و همچنین سرافراز و سربلند است ش همواره غالب و پیروزابه علت شکست ناپذیری

 

در معنای ماهیتِ اصیل انسان « أنفس»و به حالت جمع « نفس». در قرآن نفسشناسی مفهوم

« نفس»شکل مفرد و جمع  در قرآن به کار رفته است.  دو مرتبه در  295است و حدود 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ  ؛12انعام/، هحمَالرّ هِفسِی نَعلَ بَتَکَ»برای خداوند نیز استفاده شده است مانند: 

غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا یَعْصُونَ الْحِجَارَۀُ عَلَیْهَا مَلَائِکَۀٌ  آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ

ْ ْ أَنْفُسَهُمَ فَأَنْسَاهُمَ نَسُوا اهلل؛ وَ الَ تَکُونُوا کَالَّذِین 6، تحریم/اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ

مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَکَ ؛  19َ، حشر/ ُ الْفَاسِقُونَ هُمأُولَئِک

نَ بْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْ تَ اللَّهِ عَلَى نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَ

نْتُمْ تَخْتَانُونَ أَ؛ ... 61، آل عمران/الْکَاذِبِینَ ، عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَنْکُمْنْفُسَکُمْ فَتَابَ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُ
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بر اساس آیات استعمال برای انسان در  .« و... 7-8شمس/نَفسٍ وَ مَا سَوَّاهَا...  وَ؛ 187بقره/

 رود.معنای همان انسان با تمام لوازم به کار می

 

این مؤلفه از  ی است.انسانبرگزیدۀ های ز مؤلفهعزت نفس ا .ت نفسعزّ شناسیمفهوم

ی ماندن در حوادث و سر سخت باق بودنشود که انسان برای در امان اینگونه تعبیر می

در فرهنگ دینی این حالتِ خاص  شکل دهد. یک حالتِ خاصی را در خودزندگی  باید 

به صورت صریح بکار  عزت نفس در قرآن کریم .(1387 )شجاعی،عزّت نفس نام دارد

بحث شده است. نرفته است، اما عناصر اصلی آن یعنی ارزشمندی و کرامت انسان به وفور 

این دو واژه اصول بنیادین قرآن برای احساس عزت نفس بوده و بر مبنای آن شکل گرفته 

کند، ارزشمندی که از ذات است. قرآن کریم ارزشمندی انسان را در دو مرحله عنوان می

 گرفته و ارزشمندی که اکتسابی است:سرچشمه وی 

ارزشمندی ذاتی با توجه به آفرینش انسان رابطه مستقیم با خداوند دارد، زیرا خداوند در 

( و این آیه تمامی عزت را برای خدا 139)نساء/ فَإِنَّ الْعِزَّۀَ لِلَّهِ جَمیعا فرماید:سوره نساء می

ثُمَّ سَوَّاهُ رآمده از روح خویش معرفی نموده است: دانسته است و در دیگر آیات انسان را ب

یْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی( 9)سجده/ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِه  فَقَعُوا لَهُ ساجِدین فَإِذا سَوَّ

هاست ( پس اگر انسان دارای روح خداوندی است و خداوند دارای همه عزت29)حجر/

ه سبب نفس خداوندی نهادینه وجود دارد. این کرامت ذاتی پس این عزت در نهاد آدمی ب

آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی  وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنیدر آیات قرآن به نمونه دیگر نیز قابل مشاهده است: 

یِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى بَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّ ( این 70)اسراء/ فْضیالکَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَ الْ

شود، یعنی خداوند ابتدا آیه کرامت ابتدایی و کرامت ثانویه را درمورد انسان شامل می

کرامات معنوی را به وی داده است و سپس کرامت مادی را تا بتواند در کشتی بسازد و با 

 آن در دریاها سفر کند.

وَ أَعِزَّنِی وَ لَا »در دعای مکارم االخالق نیز همین را متبلور ساخته است:  )ع(امام سجاد

یَنِّی بِالْکِبْر تَلِ بْ کبر و سر بلندى )افراط در عزّت( دچارم ه و بدار ام عزیز و گرامى: الهی تَ

( در این روایت واژه عزت یکبار به معنای عزت باطنی و 20)صحیفه سجادیه، دعای« مکن
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معنای باطنی بکار رفته است که در آن مذموم شده است ولی عزت اکتسابی که  بار بهیک

ها را برای سوره نساء بود که جمیع عزت 139در آن افراط شود و این همان معنای آیه 

باالترین عزت را بندگی  )ع(خداوند دانسته است، و برای این منظور است که امام علی

ی کَفَى لِی عِزّاً أَنْ أَکُونَ لَکَ عَبْداً وَ کَفَى بِی فَخْراً أَنْ إِلَهِ »خداوند عنوان فرموده است: 

 .(420،ص2،ج1362)ابن بابوبه،«  تَکُونَ لِی رَبّا

همچنین گروهی دیگر از آیات ارزشمندی انسان را اکتسابی معرفی نموده و آن را با توجه 

اللَّهُ الَّذی سَخَّرَ دانند: می نظیری که خداوند به انسان اعطا کرده مربوطبه استعدادهای بی

تَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ ) بْ تَ یا در  (12جاثیه/لَکُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْکُ فیهِ بِأَمْرِهِ وَ لِ

بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً اللَّهُ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ آیه 

در این آیه  .(32)ابراهیم/ لَکُمْ وَ سَخَّرَ لَکُمُ الْفُلْکَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَکُمُ الْأَنْهار

  وسیله کراماتی است که خداوند به انسان اعطا نموده است.ساختن کشتی و تسخیر دریاها به

شود، و ات و ارزشمندی انسان تمایز وی با سایر موجودات شناخته میبه وسیله همین کرام

کند انسان با توجه به اینکه چگونه عمل می .(34)بقره/شودانسان مسجود فرشتگان می

إِنَّ جایگاه پیدا خواهد کرد هرچه تقوای وی بیشتر جایگاه و مقام وی نزد خداوند بیشتر؛ 

( این آیه اهمیت ارزشمندی اکتسابی را به خوبی 13)حجرات/کُمْ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقا

دهد، آیات دیگری نیز این اهمیت و روش بدست آوردن ارزشمندی اکتسابی را نشان می

با توجه به نکات فوق پس عزت نفس را باید  .(11-10؛ واقعه/18اند: )حدید/متذکر شده

م جستجو نمود، از همین رو نگاه این در دو واژه کرامت و ارزشمندی انسان در قرآن کری

 گذرد.مقاله برای رسیدن به معنای عزت نفس در قرآن از میان این دو می

 

 داردبیان میاز جمله مباحثی که قرآن در مورد شخصیت انسان . کرامت شناسی واژۀمفهوم

کرامت، صفتی است کمالی به معنای نزاهت از پستی و  .اوستمقام کرامت و فضیلت 

فرومایگی و کریم یعنی روح بزرگوار و منزه از هر پستی. و انسان از آن جهت کریم است 

موهبتی  .کرامتص پروردگار خویش قرار گرفته استکه مورد بزرگداشت و تکریم خا
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دمیده شده  منشأ آن روح الهیِو سر بودهز دیدگاه قرآن کریم مخصوص آدمی که ااست 

وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ ) .داردمیهلل را به سجده بر او وااباشد که مالئکۀدر کالبد وی می

ثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا  یِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَ بَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّ ، تَفْضِیالًوَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْ

های بر مرکب]اشتیم و آنها را در خشکی و دریا زادگان را گرامی دما آدمی؛  70اسراء/

های پاکیزه به آنان بخشیدیم و آنها را بر بسیاری از حمل کردیم و از انواع روزی]راهوار

، کِرَامًا کَاتِبِینَ *وَإِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ؛ ایم، برتری دادیمموجوداتی که خلق کرده

 .(40، نمل/کریمٌ نیٌی غَبّرَ نَّ؛ إ 40، حاقه/کَرِیمٍإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ ؛ 11انفطار/

 

فرد از  یابیارزعلم روانشناسی عزت نفس را  .شناسی شناسی عزت نفس در روانمفهوم

دهنده و نشان آوردیدست م به شیخو توجه به قیعادتاً آن را از طر کهداند می شیخو

 ت،یاهم ،ییبه توانا که شخصو مقدار اعتقادی است دییعدم تأ ای دییدرمورد تأ ینگرش

درباره  یکل دگاهیعبارت است از د عزت نفس .(1378 )براندن،خود دارد تیو موفق ارزش

 کیکالس فیسازی درتعرمفهوم نیا (. 2003 ستر،یبودن خود)بام ارزشیب ایارزشمند 

است از  عبارتنفس  عزت گوید:؛ وی میاست افتهیاز عزت نفس، تجسم  تیاسم کوپر

کننده  انیب و معموالً مربوط به خود است. عزت نفس دهدیکه فرد شکل م یابیآن ارز

خود  و ارزش تیموفق ت،یاهم ،ییتوانا زانیاست و نشان دهنده باور فرد به م دییتأ نگرش

های که در نگرش است درباره ارزش یشخص یقضاوت نفس است. به طور خالصه عزت

 ای دییتأ انیبه منزله ب عزت نفس (1371.)کوپر اسمیت،شودیم خود منعکسفرد نسبت به 

است که فرد تا چه اندازه خود را  نیا است و نشان دهنده شتنینسبت به خو فرد دییعدم تأ

در  توانیکه ترجمان آن را م است یشخص تجربه کی داند؛یم تیاهمرتوانا، ارزنده و پ

 کیبه عنوان  عزت نفس .(2000)مشکی،کرد اهدهسطح گفتار و رفتارهای معنادار مش

 مثبت از یابیانسان به ارزشمند بودن و ارز ازیاز ن یکه ناش شودیم شناخته رومندین زهیانگ

و  تیکفا احساس ایتکامل  برتری، احساس احساس یبه معن عزت نفس .باشدیم خود

 حیصح احساس کیداشتن خود و  دوست و رشیپذاحساس یمعن بلکه به ستین یستگیشا

 افتهی میتعم احساس کی عزت نفس قتیدرحق .(1994)جرالد و پیر،از احترام به خود است
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کند بدون  یستگیناشا احساس نهیدو زم ای کیفرد در  که ممکن است یمعن نیا به ستین

 نکهیعالوه برا عزت نفس نیبدی است. همچن ضرورتاً احساس کند که کامالً شخص نکهیا

افراد  نفس عزت رودیانتظار م رایز شودیدر نظر گرفته م زین حالت کیاست  صفت کی

 .(1376 لو،یعل)کنند رییتغ طیشرا براساس

شناخت و ارزیابی انسان از  ،شناسیتوان گفت عزت نفس در روانبندی میدر یک جمع

 گردد و این موضوع ارتباط مستقیم با خودشناسی دارد.خود و نتیجه این ارزیابی قلمداد می

 

انسان قرآن، کمال و عزّت نفس  .منشأ التزام به عزت نفس از دیدگاه قرآن و روان شناسی 

در کنار رشد روحی و روانی او که سعادت اخروی انسان را به  را مرهون رشد مادی انسان

ان اهلل ال یکرم »: ندفرمود سوره اسراء 70آیه  بیانر باقر)ع( دمحمد امام داند.همراه دارد می

همانا خداوند  روح کافر و لکن یکرم ارواح المؤمنین و انما کرامۀ النفس و الدم بالروح؛

دارد و کرامت نفس و خون لی ارواح مؤمنان را گرامی میدارد، وروح کافر را گرامی نمی

تر بیان شد، منشأ همان طور که پیش(. 22، ص 2قمی، ج فسیر )ت «فقط به روح است

شود کرامت انسان، نفخه روح الهی در کالبد اوست؛ اما با عنایت به این روایت، معلوم می

به فعلیت برساند که از نور ایمان  تواند کرامت بالقوه و ودیعۀ نهان در وجودش راکسی می

 .گرددبرخوردار میکرامت مند باشد. و این چنین است که نفس و خون او نیز از بهره

بنابراین عوامل مادی در نگاه قرآن به تنهایی برای کمال انسان کارساز نیست)جوادی 

  (.1372آملی،

کرامتی است که در قوس کرامت اکتسابی: .1: کرامت در وجود انسان بر دو نوع است

صعود و در سیر کمالی انسان از اسفل السافلین نقص و کاستی تا اعلی علیین قرب الهی 

مطرح می باشد و مدح آدمی به صفت کرامت به سبب افعال اختیاری اوست که کرامت 

بالقوه و استعداد نهفته در وجود خود را فعلیت می بخشد و به فضیلت و برتری بر 

در این مسیر، ره توشه نیل به مقام کرامت،  .نی و آسمانی نایل می گرددموجودات زمی

ز کرامت الهی بیشتری بهره مند تقواست و هر که تقوایش قوی تر باشد، به همان میزان ا

کرامت ذاتی: کرامتی است که در قوس نزول و .2. «اکرمکم عند اهلل اتقیکم انّ»باشد که می
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ن مطرح می باشد و مدح آدمی به خاطر داشتن این در جریان تکوین و آفرینش انسا

وصف، در واقع مدح پروردگار کریم است؛ چرا که در نتیجه فعل الهی انسان ذاتاً و فی 

نفسه بر سایر موجودات ظاهری و باطنی برتری و فضیلت داده شده است. البته این صفت 

 آملی، )جوادیده وجود دارمربوط به مقام انسانیت است و در افراد انسانی به صورت بالقو

یمان، عمل صالح و معرفت تشکیل نیز با توجه به آیات قرآن، اساس تقوا را ا (.1366

توان شرک، ه شمار آورد و موانع کرامت را میتوان آنها را عوامل کرامت بدهد که میمی

پذیرش امانت الهی، یعنی والیت مطلق  د.نفاق، اعمال سیئه و جهالت به حساب آور

دار شدن مقام خالفت الهی که همان امامت و پس عهدهخداوند توسط انسان و س

اتی و بالقوه در وجود آدمی که هدایتگری مردم است، حکایت دیگری است از کرامت ذ

انبیا و اولیای الهی( در راه تکامل و عروج به )تواند تحت تربیت ربوبی هادیان طریق می

، انسان از گراوجود شناسیِروان در. ه فعلیت برساندمدارج کمال و جمال مطلق، آن را ب

، نوعی تواند دارای استقالل باشد و این بودنجهت که انسان است و وجود دارد میاین

 .واسطه از خودمان و دنیایی است که ما را احاطه کرده استتجربۀ بی

 

های اسالمی و روانشناسی تفاوت و بین آموزه در تقابل عزت نفس و سالمت روان.

ی دانسته است که این شود، اسالم عزت را ابتدا درونی و سپس ماداشتراکاتی دیده می

اسالم عزت را از روح خداوندی  در روانشناسی نیز یافت.توان با تغییر معنا می مفهوم را

آن حالت را اکتسابی و ها به وی دانسته است و در ادامه ی عزتانسان و برگشت همه

تقویتی دانسته ولی روانشناسی ارزیابی درونی را ابتدا و سپس نتیجه این ارزیابی را در 

 دهند:حالت کلی عزت نفس دانسته است؛ اشکال ذیل این جایگاه را نشان می
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                                            شناسی                                        : جایگاه عزت نفس در روان1شکل 

 : جایگاه عزت نفس در قرآن2شکل 

ربکم یقول کل یوم: أنا العزیز، فمن أراد عز  انّ"فرمودند:  در حدیثى)ص( اکرمپیامبر 

گوید: منم عزیز؛ و هر کس عزت دو : پروردگار شما همه روز مى"الدارین فلیطع العزیز

  (.352ص، 4الثقلین، جعزیز کند)تفسیر نورد باید اطاعت جهان خواه

 

 ابعاد عزت نفس
 توان ابعاد عزت نفس را در چهار بعد بررسی کرد:براساس متون اسالمی و روانشناسی می

براین اساس حس ارزشمندی و کرامت در بین اجتماع و چگونگی  عزت نفس اجتماعی:

 (.1371اسمیت،نگاه مردم به وی ارتباط مستقیم با عزت نفس دارد)کوپر 

در این مورد متون اسالمی نیز به شیوه نگاه به مردم و حس ارزشمندی بین مردم و انواع آن 

اند و مالک آن را تقوا، اعمال نیک و مهمتر از همه پذیرش و عدم پذیرش همه اشاره کرده

ارزیابی

نتیجه 
ارزیابی

عزت 
نفس

عزت 
نفس

عزت 
یاکتساب

عزت 
باطنی
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ه، البالغاند)نهجشود برای دیگران عنوان کردهمواردی که برای خود نیک و بد دانسته می

 (.31نامه 

بر این اساس حس ارزشمندی و ارزیابی فرد از آموزش خویش که عزت نفس آموزشی: 

 شود.باشد، باعث عزت نفس آموزشی میهایی تحصیلی معیار سنجش میدر آن مالک

( به ارزش و علم و معرفت و قلم پرداخته 5-1اولین آیات نازل شده بر پیامبر)ص( )علق/

ای با این اهمیت باشد و مسألهنیز در قران بسیار مورد تاکید می است، از این رو این مهم

 کند.عزت نفس باال خلق می

این حس انعکاسی از حس ارزشمندی در خانواده است، میزان عزت نفس خانوادگی: 

توجه به آرای وی، عالقمندی و محبت به وی و امثال اینها ارزیابی کننده عزت نفس 

 باشد.خانوادگی می

 )تمیمی، ؛(83کند)بقره/انسان عزیز را در رابطه با خانواده با حسن خلق معرفی میاسالم 

اساس مودت و رحمت معرفی و خانواده را مهمترین رکن و  .(254ص ،1366

نماید که عزت خانوادگی در انسان وجود به همین دلیل بسیار مهم می .(21)روم/کندمی

 داشته باشد.

مبنای احساس رضایت فرد از وضعیت جسمی خویش این مهم بر عزت نفس جسمانی: 

 باشد.باشد، مبنای آن الغری، چاقی، ورزشکاری، قد و امثال اینها میمی

های اسالمی در کنار بعد معنوی، بعد مادی انسان را نیز درنظر گرفته است، و از این آموزه

 دِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَۀوَ ال تُلْقُوا بِأَیْکند: رو با صراحت رفتن به سوی مرگ را نهی می

وَ کُلُوا ( همچنین به رعایت حد وسط در خوردن و آشامیدن دعوت نموده است: 195)بقره/

( از این رو عزت نفس جسمانی نیز از این آیات مستفاد 31)اعراف/ وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا

 است.
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 پیامدهای عزت نفس

 خودباوری و اعتماد به نفس .1

توان گفت که بین آنها عموم و هایی دارند و مینفس و عزت نفس تفاوتاعتماد به 

توان گفت هرکسی که به عزت نفس رسیده خصوص مطلق جریان دارد، به نحوی که می

است به سبب آن اعتماد به نفس هم دارد، ولی درباره اعتماد به نفس این قضیه صادق 

باشد ولی اعتماد به نفس نتیجه ینیست، عزت نفس یک حالت احساسی و ارزشی از خود م

انجام موفق یک امر یا تجربه است، به همین دلیل تفاوت اساسی بین این دو وجود دارد، از 

 شود.توان گفت عزت نفس داشتن منجر به اعتماد به نفس و خودباروی نیز میاین رو می

تماد نفس های اسالمی خودباوری را که بسیار نزدیک به عزت نفس را بجای اعآموزه

 تیفرهنگ، هو ،ینفسان یهایژگیفطرت، و یآنکه انسان یعنی یخودباوراند،استفاده کرده

ارزش و  کیخود را بشناسد و آنها را باور کند. به آنچه دارد به عنوان  یهاو داشته یانسان

ها و یبه توانمند مانیندهد، بداند که با ا دستآنها را از  یبنگرد و به سادگ هیسرما

را به  یمهم و بلند یتواند گام هایخود، م یو اکتساب یذات یو جسم یروح یهاتیلقاب

قرآن کریم این باور را خدا بردارد.  گریو آخرت خود و بندگان د ایسعادت دن یسو

نْتُمْ مُؤْمِنینَ کند: اینگونه بیان می عمران/  آل)وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُ

بلکه  ست،یبه آن ن هیشب یصفت ایاعتماد به نفس و  ،یبرتر نیا لیدل دیتردیب .(139

همان  ،یژگیاست که اگر افراد به آن باور داشته باشند، برتر خواهند بود. آن و ییهایژگیو

، ادامه آیه نیز و توکل و اعتماد به خداوند قادر متعال است یبه خدا، خودباور مانیا یژگیو

نْتُمْ مُؤْمِنینَ  این ایمان را با جمله  های اسالمی نیز این باور را القا نماید. آموزهتأیید می إِنْ کُ

 شود:کنند که خودباوری باعث ارزشمندی انسان و باال رفتن اعتماد به نفس میمی

[ أَوْثَقَ مِنْهُ ونَ بِمَا فِی یَدِ اللَّهِ ]سُبْحَانَهُلَا یَصْدُقُ إِیمَانُ عَبْدٍ حَتَّى یَکُ»فرماید: امام علی)ع( می

اى درست نباشد جز آن که اعتماد او به ایمان بنده .(309حکمت البالغه،)نهج «بِمَا فِی یَدِه

 آنچه در دست خداست بیشتر از آن باشد که در دست اوست.
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ی اصلی آن ه از شاکلهاین روایت ایمان را زیربنای اصلی اعتماد به نفس و سامان یافت

داند، پس رابطه مسقیم بین ایمان به خدا و اعتماد به نفس وجود دارد، یعنی هرچه ایمان می

بیشتر اعتماد به نفس نیز بیشتر و این معنا از ارزشمندی اکتسابی انسان و رابطه متقابل آن با 

 اعتماد به نفس حکایت دارد.

به  ازین یارضا»گوید: آبراهام مازلو در این باره میروانشناسی نیز به این مهم تأکید دارد. 

و  دیمف  و تیکفا اقت،یاعتماد به نفس، ارزش، قدرت، ل لیاز قب یعزت نفس به احساسات

از  یموجب احساسات ازین نیبه ا ییاعتنا یخواهد شد؛ اما ب یمثمر الثمر بودن در جهان منته

 نفس، به انسان اعتماد وت عز .(2000مازلو،«)شودیم یضعف و درماندگ حقارت، لیقب

دارند درباره خود  ییباال که عزت نفس ییآنها( و 1997)فریسون،بخشدیاستقالل م

 مقابله کنند و در یمنف ها و بازخوردچالش طور مؤثر با به توانندیدارند، م یخوب احساس

 واحترام د برای آنها ارزشکه در آن افرا باورند نیکه برا کنندیم یزندگ یاجتماع یجهان

دهد که عزت های انجام شده در این زمینه نشان میپژوهش .(2004)لوپس و اشنایدر،قائلند

و عملکرد فرد را در  مطلوب است یلیبازدارنده پشتکار، اعتماد و عملکرد تحصنفس پایین 

)کوپر کندیدچار اختالل م یو اجتماع یخانوادگ ،یجسمان ،یهای روانشناختطهیح

 .(1371اسمیت،

آنچه میان علم قرآنی و علم روانشناسی مشترک است این مورد است که اعتماد به نفس 

ه صورت خودباوری و آن هم در عمل انسانی باشد که اغلب ب حاصل عزت نفس میباال

 قابل مشاهده است.

 ترک ابراز نیاز به دیگران .2

ی توکل کنند و مومن به وی باشند براساس آیات صریح قرآن، خداوند کسانی را که به و

کند و این توانمندی به عزت نفس منجر خواهد شد، به همین دلیل مومن در توانمند می

این نکته را  26کند، خداوند در سوره انفال آیه مشکالت احساس یاس و نامیدی نمی

ت برسد تواند بر مشکالت غلبه کند و به عزمتذکر شده است که انسان با یاری خداوند می

سوره طالق  3ولی عزتی که در مسیر عزت خداوند و جدای از آن نیست، همچنین در آیه 
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نیازی وی خواهد شد، اینکه خداوند به انسان متوکل روزی را خواهد رساند و باعث بی

انسان نیازهایش را به دیگری ابراز نکند دقیقا از این فرمان خداوند سرچشمه خواهد 

عزت نهایی است پس به روح خودش که آن را گرامی داشته است گرفت، و چون خداوند 

 نیز عزت را خواهد داد، این بیان به شکل شیوایی در دعای عرفه نیز وجود دارد.

ز به ا نیهمچنین خداوند در همین مورد روح انسان را صیقل داده و عزت نفس معنوی ر

 .(11)تغابن/  قَلْبَه یَهْدِللَّهِنْ یُؤْمِنْ بِاوَ مَکند: واسطه توانمندی در امور معنوی به وی اعطا می

ی وقلب  وهنمون انسان را به حقایق ر اعتقاد به اینکه خداشود که از این جمله برداشت می

اهری ظداند اسباب را آرام خواهد کرد و از این طریق دچار اضطراب نخواهد شد چون می

 ،1390ی،)طباطبائباشددست خداوند مین در در پدید آمدن چیزی مستقل نیستند و زمام آ

 .(304ص ،19ج

پس مشخص شد که طبق آیات قرآن کسی که عزت نفس دارد، هم از لحاظ معنوی و هم 

واسطه اتصال به عزت نهایی دچار اضطراب نشده و قلبی آرام دارد، از این رو مادی به

ایات ائمه نیز حاضر نخواهد شد دست نیاز به سوی کسی دراز کند. همین موضوع در رو

یَأْسُ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ عِزُّ الْمُؤْمِنِ فِی دِینِهِ أَ وَ مَا »فرمود:  )ع(وجود دارد: امام باقر الْ

تَهُ الْغِنَى             إِذَا عَرَّفْتَهُ النَّفْسَ وَ الطَّ           -سَمِعْتَ قَوْلَ حَاتِمٍ یْ یَأْسَ أَلْفَ مَعُ إِذَا مَا عَزَمْتَ الْ

 .(150ص ،2ج ،1407 )کلینی، 1«الْفَقْر

تِغْنَاءُ عَنْهُمْ »فرمایند: می )ع(همچنین امام علی لِیَجْتَمِعْ فِی قَلْبِکَ الِافْتِقَارُ إِلَى النَّاسِ وَ الِاسْ

تِغْنَاؤُکَ لَیْهِمْ فِی لِینِ کَلَامِکَ وَ حُسْنِ بِشْرِکَ وَ یَکُونَ اسْ عَنْهُمْ فِی نَزَاهَۀِ  فَیَکُونَ افْتِقَارُکَ إِ

 .)همان(2«عِرْضِکَ وَ بَقَاءِ عِزِّکَ

نفس و  عزت امامان بزرگوار عزت مومن را در بریدن از خلق دانسته و این کار را باعث

 اند.حفظ آبرو دانسته

                                                                 
 ئى که گوید:حاتم را نشنیده مگر گفتار .دست مردم عزت دینى مؤمن استه نومیدى و چشم نداشتن ب.  1

 «.را فقر دانىنیازى یابى و طمع گیرى و دلت بآن شناسان گردد، آن را بىچون بنومیدى تصمیم»

نیازى از ایشان پیدا گردد، و احتیاج بآنها در نرم زبانى و خوشروئى باشد و باید در دلت احتیاج بمردم و بى.  2

 نیازیت از آنها در حفظ آبرو و نگهدارى عزتت باشد.بى
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ور و حرمت به ثیر عزت نفس را عدم ابراز نیاز به دیگران با دو واژه غرتأعلم روانشناسی نیز 

احساس  یاز عزت نفس باال به معن یبرخوردارآنها معتقدند که  کرده است.خود تعریف 

 تیذا یروهایپروراندن ن یآنها، و تالش برا رفتنیخود و پذ صیبه نقا یغرور، ضمن آگاه

  .(1984)الزاروس،مثبت است یهایژگیو و

در انسان پدید احساس غرور  یغرور است. هنگام ف،یتعر نیا یدیعنصر کلبر این اساس، 

 یارزشمندو این خود باعث  قبول مندارزش یاجتماع جهینت تیمسئول میکه بتوانآید می

 یریدل ،یروزیپ فتح، احساس رینظ ،یمثبت یهاجانیتوان با هیغرور را م است؛اجتماع  یبرا

گروه قرار داد. الزاروس، بر نقش مهم غرور در بروز خود، هم در مقام  کیو شجاعت در 

ت، أچون جر یکند. غرور با ظهور صفاتیم دیاز گروه، تاک یو هم در مقام عضوفرد 

 یرویاز ن یاز تجربه غرور به احساس قدرتمند دو ابتکار رابطه دارد. فر یاستقالل، کنجکاو

تواند بر  یآورد که میوجود مهراسخ را ب دهیعق نیامر در او، ا نیرسد. ایم شیخو

از مظاهر  یمهم که برخ فیتوص نی. با ادیایبا آنها کنار ب لهیوس نیاثر گذارد و به ا راتییتغ

است، اعتماد به نفس باال  یفتگیغرور و خودش ،یدفاع یهاکیتاکت یجهیعزت نفس باال نت

در نظر  یاجتماع یهاتیبهتر است به عنوان شاخص سالمت روان، رفاه و سعادت، و قابل

توان یرا م نیی. عزت نفس پایانیحالت پا ایهدف مطلوب  کیگرفته شود و نه به عنوان 

 ف،یرتع نیا یدیکرد. عنصر کل فیالزم تعر ییحاصل از نداشتن مهارت و توانا یشرمسار

 است. یشرمسار

مفهوم مرتبط با عزت نفس است.  نیتریادیمفهوم حرمت خود، بناز نگاه روانشناسان 

 یاساس یهاشاخص د،خوو حرمت  ینشان داده اند که خود آگاه یمتعدد یهاپژوهش

دهنده  لیتشک یو ساوان، ابعاد اصل یاست. تفرد یهر انسان یهاها و ضعفیتوانمند

 نیدانند. ایم زیقابل تما ،یمندحرمت خود را در چارچوب دو مولفه احترام و عالقه

خود و عالقه به خود،  تیصالح سطح در دو ،یاند که حرمت خود کلمحققان نشان داده

خود را به  یکوشند احساس ارزشمندیحرمت خود م یشود. افراد با سطوح باالیم زیمتما

 هستند)براون، تیموفقر حفظ کنند و خواستا ،یبا ارزش اجتماع یهاتیفیاحراز ک لهیوس

از این منظر کسی که غرور دارد و برای خود حرمت قائل است دست نیاز به سوی  .(2003
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توان اظهار داشت که توانمندی و ارزشمندی ایجاد میکسی دراز نخواهد کرد، از این رو 

کند که مخالف با شرمساری است و حرمت خود را در مقابل دیگران و اجتماع غروری می

 حفظ خواهد کرد.

 ارتباط نیک با مردم و محبوبیت بین آنها .3

باشد، از این رو ارتباط امری دو طرفه است که هر طرف در صدد اقناع طرف مقابل می

ترین وجه مواجهه خواهد شد و هرگز که عزت نفس دارد در مقابل مردم به نیک کسی

درصدد کوچک شمردن وی نیست، و به واسطه این اخالق کریمانه محبوب بین مردم 

إِنَّ دهد؛ سوره مریم این ویژگی را نیز به خود نسبت می 96خواهد بود، خداوند در آیه 

این قرار دادن محبت در دل انسان  لِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّاالَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّا

ساز این مهم شده است، پس نیز به ویژگی ارزشمندی و کرامت انسان اشاره داشته و سبب

 هایخویش را در سبد خداوند نهد، خداوند هم دریک عمل متقابل دلهر کس دل 

 ی ایشان را در دل قرار خواهد داد.دیگران را متوجه وی خواهد کرد و دوست

کنند، براساس آمار روانشناسان این مهم را در باب مربوط اختالل شخصیت بررسی می

د هستن یضد اجتماع تیدچار اختالل شخص انیاز بزهکاران و زندان یادیتعداد ز موجود

و تعرض  یتوجهیب لیهستند از قب ییهایژگیو یگروه از افراد دارا نی. ا(1382)دادستان، 

 یو انجام مکرر اعمال یجتماعا یبا هنجارها یدر سازگار ی، ناتوان گرانیدائم به حقوق د

و گول زدن مکرر  ییکه به شکل دروغگو یبکاریساز بازداشت است ، فر نهیکه زم

 یریگیدر پ یبودن و ناتوان یباشد ، تکانش یلذت شخص ایبخاطر منافع  گرانید

مکرر  یجسمان یریکه با حمله و در گ یو پرخاشگر تیحساس شده امور،یزیربرنامه

 (.2000ک،اعمال مجرمانه )سادو هیاحساس ندامت و توج قدانشود و ف یمشخص م

و  نیدائم و مکرر با قوان یریدر گ کهیکسان انیرا در م یضد اجتماع تیبا شخص افراد

باعث  یریمخالفت و درگ نیدارند و ا یاجتماع یهاو با هنجارها و نرم یمقررات رسم

 نیا گرید یهاتوان مشاهده نمود. البته جلوهیشود میآنها م یبرا یتنش وبروز مشکالت

به مواد و باندها و  ی، وابستگ ی، انحرافات جنس یخانوادگ تالفاتتوان در اخیاختالل را م
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د که مخرب دارن ییافراد رفتارها نیکرد  آنچه مسلم است ا دایپ زیخاص ن یهاگروه

از نظرات  یشود . در واقع طبق بعضیباز هم تکرار م گرانیرغم صدمه به خود با دیعل

درس نگرفته  یقبل ندیاز تجارب نا خوشا وشدن مقاوم هستند  یباتها در مقابل شرط کویسا

و  یماد یهانهیهز یگروه از اختالالت روان نیدهند. مشخص است که ایرفتار نم رییو تغ

 یموضوع برا یچند وجه یبررس ازمندیکند و نیم جادیاجتماع ا یرا برا یادیز یمعنو

بروز  یشناخت روانو  یاجتماع ،یتیترب ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یخانوادگ ،یستیشناخت علل ز

 (.1382، ؛ دادستان 1374،این ی؛ ک1378، باشد )ستودهیاختالل م نیا

 نیکه در رابطه با عزت نفس و خودپنداره وجود دارد ا ی، مطالعات و دانشیجنبه فرد از

 یو اعتماد به نفس کم یخود پندار منف زیمشخص شده است که افراد جامعه ست قتیحق

که در آن  یطیدر مقابل مح یناراحت ای دیخاطر غالبا دچار احساس تهد نیدارند و به هم

دچار احساس  صورت مکرربه  گرانین افراد در تعامل با دیکنند هستند. ایم یزندگ

قادر به اتخاذ  گری. از طرف دنندیبیتر از آنها منیبوده و خود را پائ یحقارت و ناتوان

 یواقع سهیاستدالل و مقا زیو ن رامونیپ یهاو آدم ایرابطه با دن یبرقرار حیصح یهاروش

اصل به دنبال  پرخاشگرانه و مخرب در ی. لذا با انجام رفتارهاستندین گرانیخود با د طیشرا

 یها و احساس ناتوانآگاهانه ضعفدکردن ناخو یو مخف یو حفظ احساس ارزشمند جادیا

و عزت نفس  تیبزهکارانه نه تنها احساس امن یرفتارها نیباشد. اما ایحقارت درونشان م و

کنند یم جادیا نوندر افراد و قا یعنی طیدر مح ییهادهد بلکه واکنشینم شیآنها را افزا

توان یم نیگردد. بنابرایفرد بزهکار منجر م یدفاع یو تداوم رفتارها شتریبه خشم ب که

وجود دارد.  یکیرابطه نزد یعزت نفس و احساس حقارت و بزهکار نیگرفت که ب جهینت

منش از رهگذر احساس  نیمنش پرخاشگرانه شده و ا یریگاحساس حقارت باعث شکل

 ،آدلر) گرددیو بزهکارانه م یاعمال ضداجتماعموجب  گرانیتنفر نسبت به جامعه و د

1379.) 

رسد احساس عزت نفس پایین در افراد باعث ایجاد یک اختالل شدید و نظر میبه

های نامقبول در جامعه و احساس حقارت در بین ناهنجاری در افراد و از این رو باعث کنش

توان در واقع می وجود دارد. شود، و این امر به صورت دقیق در بیانات قرآن نیزمردم می
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است که در وجود انسان قرار  یمهر خواه زهیو غر یبه لذت طلب یعزت نفس پاسخگفت 

 زانیدارد و از تن دادن به مظاهر ذلت آور گریآن را دوست م زیخود ن درون دارد، لذا در

صرف  یبه سادگ یارزش و واهیو از امور ب ینفسان یهاخواسته است. لذا قادر است از

 و قانون  که در اسالم یو ممنوعات یحرام خوار و دروغ انت،یرو دچار خ نیاز ا دینظر نما

 .شودیآمده نم

 

 و درمان آن  شناسی عزت نفس آسیب
هایی دارد، ولی این مورد در برخی خود را به وضوح و ای در طبع خویش آسیبهر مقوله

دهد، مقوله عزت ها خود را نشان نمیآسیببیشتر و در گروهی دیگر به واسطه مهار آن 

هایی است که در دو عنوان عوامل و بهره نیست و دارای آسیبنفس نیز از خاصیت بی

 اثرات سلب عزت نفس مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

 عوامل سلب عزت نفس .1
توان در چند محور بررسی کرد، در با توجه به آیات قرآنی عوامل سلب عزت نفس را می

الَّذینَ یَتَّخِذُونَ الْکافِرینَ دهد. روهی از آیات این سلب عزت نفس را به نفاق نسبت میگ

بْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّۀَ فَإِنَّ الْعِزَّۀَ لِلَّهِ جَمیعاً  ( در این آیه 139)نساء/أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ أَ یَ

کند. میولی خداوند آن نزد خویش معرفی  گروه نفاق دنبال عزت در نزد کافران هستند

« نِفَاقُ الْمَرْءِ مِنْ ذُلٍّ یَجِدُهُ فِی نَفْسِه»امام علی)ع( هم نفاق را موجب ذلت دانسته است: 

وَ اند: گروهی دیگر از آیات اختالف را باعث ذلت و مخالف عزت دانسته .(1366)تمیمی،

یعنى با نزاع و کشمکش در میان  این آیه  .(46)انفال/ال تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُمْ 

خود ایجاد اختالف نکنید، و در نتیجه خود را دچار ضعف اراده مسازید و عزت و دولت و 

 یا غلبه بر دشمن را از دست مدهید، چون اختالف، وحدت کلمه و شوکت و نیروى شما را

( امام علی)ع( نیز عامل از بین رفتن تمدن گذشتگان را 1390)طباطبائی،برد.از بین مى

 (.192دانند که باعث از بین رفتن عزت آنها شده است)نهج البالغه، خطبه/اختالف می
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إِنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذینَ کنند: گروهی دیگر را علت سلب عزت نفس را دروغ معرفی می

( به همین دلیل در روایات هم عامل 105)نحل/نُونَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْکاذِبُونال یُؤْمِ

هم این )ص( ( و پیامبر1366)تمیمی،« الْکَاذِبُ مُهَانٌ ذَلِیلٌ »ذلت انسان معرفی شده است: 

مِنْ مَهَانَۀِ لَا یَکْذِبُ الْکَاذِبُ إِلَّا »رذیله را سبب ذلت و خواری نفس معرفی کرده است: 

 .(1403مجلسی،«)نَفْسِه

به معنای کنند، و آن را های اسالمی مهمترین عامل سلب عزت را فقر معرفی میآموزه

همچنین امام علی)ع( در وصیت به فرزند  .(1407)کلینی،کنندمرگ بزرگ معرفی می

البالغه، خویش فقر را عامل ذلت و حقارت و دشمن عقل معرفی کرده است)نهج

به همین دلیل فقر و نداری به عنوان عامل اصلی حقارت طبع دانسته شده  .(319/کمتح

 است.

روانشناسی دو عامل تلقی منفی از خود و احساس گناه را عامل سلب عزت نفس معرفی 

گرایانه افکار منفی و تلق منفی از خود را دلیل کند، بر این اساس نظریات شناختمی

افکاری که بدون هیچ پشتوانه منطقی و بدون دلیلی  (1967)بک،  دانند؛افسردگی می

خاص درباره خویش برداشتی منفی را به دنبال دارد شامل گروهی از جمالتی است که در 

این موارد به عنوان  (.2007، ی)فر هوشیاری رخ داده و طول عمر آنها بستگی به فرد دارد.

 .شودعامل افسردگی و در نهایت سلب عزت نفس ختم می

شود، احساس گناه به باشد که باعث سلب عزت نفس میعامل دیگر احساس گناه می

باشد، مقدار کم باعث سلب عزت نفس نیست بلکه عاملی در جهت سامان دادن آن می

دهد، این عامل باعث ولی اگر این عامل تداوم یابد  به شدت عزت نفس را کاهش می

 شود.می ایجاد نبخشیدن خود و سلب اعتماد به نفس

 اثرات سلب عزت نفس .2
نگاه قرآنی به عزت نفس نگاهی در راستای پیشبرد اهداف متعالی و رسیدن به کمال نهایی 

باشد، از این رو اثرات سلب عزت نفس از دیدگاه قرآن در رابطه معکوس با این انسان می

هدف واال دارد، یعنی انسان را به سمت خود تحقیری و فقر نفس پیش خواهد برد، در 



فس عزت تطبیقی شناسی مفهوم  21  گراانسان شناسی روان و قرآن در ن

 

 
 

(. انسانی که عزت 1404حرانی،«)لَا تَکُنْ وَاهِناً یُحَقِّرْکَ مَنْ عَرَفَکوَ »روایات آمده است: 

نفس وی سلب شده مناعت طبع ندارد و ارزش انسانی خویش را درک نکرده از این رو 

إِنَّهُ لَیْسَ  »فرمایند: می)ع( سازد، به همین دلیل ائمهزمینه حقارت خویش را فراهم می

بِیعُوهَا إِلَّا بِهَالِأَنْفُسِکُمْ ثَمَنٌ إِ نَّۀَ فَلَا تَ  .(456البالغه، حکمت)نهج« لَّا الْجَ

کسی که عزت نفس ندارد گوهر وجودی خویش را اعمال مختلف به سوی عذر و تقصیر 

نْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ قُلْتُ بِمَا یُذِلُّ »دهد؛ پیش برده و منزلت خویش را کاهش می لَا یَ

نْهُنَفْ تَعَذَّرُ مِ (. به همین دلیل قران کریم سلطه بیگانه را 1407کلینی،«)سَهُ قَالَ یَدْخُلُ فِیمَا یَ

ال یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ فرماید: امری خالف عزت شمرده و می

( از همین رو امام علی)ع( 28)آل عمران/ ءشَیْ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فی

یَّۀُ لَا تَنْفَکُّ عَنِ الدَّنِیَّاتِ »فرمایند:می  (.1366)آمدی،« النَّفْسُ الدَّنِ

دانند و عدم آن را برابر با استعمار و های اسالمی عزت نفس را برابر با استقالل میآموزه

( از 141)نساء/ للَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیالوَ لَنْ یَجْعَلَ ااند: عدم تسلط معرفی نموده

عِزُّ الْمُؤْمِنِ کَفُّهُ عَنْ »کند: عزت مومن را در استقالل وی معرفی می )ع(این رو امام صادق

 (.1407کلینی،«)أَعْرَاضِ النَّاسِ

شدن خود  علم روانشناسی نیز بر این نکات تاکید داشته و عزت نفس ضعیف را باعث پنهان

(، 1378کند)شیهان،واقعی انسان با احساس شرمندگی و عدم خودشکوفایی تحلیل می

کمبود عزت نفس را باعث افت تحصیلی، بازدارنده پشتکار دانسته و  .(1987کوپر اسمیت )

کند. همچنین آنان که عزت نفس عملکرد جسمانی و روحانی فرد را دچار اختالل می

کم بینی در آنها نهادینه شده است که باعث تعبیر منفی  اندکی دارند، یک نوع خود

 کند)براهنی،شود، و نگاهی بدبینانه و ناامیدوارانه به آینده در آنها را ایجاد میها میواقعیت

ی و روانشناسی کامال منطبق برهم بوده و هردو عدم عزت در این گام نگاه قرآن (.1368

اند که اثرات آن در اعمال و روحیات فرد دانستهنفس را باعث اختالالت جسمی و روحی 

 خود را نشان خواهد داد.
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 های اخالقیرابطه عزت نفس با سایر ارزش
عزت نفس به مثابه یک ارزش اخالقی ارتباطی متقابل با سایر مفاهیم ارزشی دارد، این 

ذکر شده است توان با استفاده از مفاهیم اخالقی را که متناسب با این مفهوم موضوع را می

بررسی کرد، ایم مفاهیم یا مستقیم حاوی معنای عزت نفس هستند با متضمن معنای آن و یا 

...، در ذیل به یت و از متعلقات عزت نفس هستند، مفاهیمی چون توکل، مدارا، تقوا ، قاطع

 شود:برخی از این موارد پرداخته می

 :توکل
های اسالمی دارای بار ارزشی مثبت و بسیار باالیی است، این واژه در توکل در آموزه

دارای معنای ناتوانی و اعتماد به توکل گیرد، زیرا ارتباط مستقیم با عزت نفس قرار می

( توکل در فرهنگ دینی یعنی انسان خداوند را به عنوان 1404دیگری است؛ )ابن فارس،

( که عزت را 139تا( و این همان معنای آیه )نساء/بی اند )نراقی،موثر واقعی در هستی بد

داند، از این رو غیر خداوند از همه امید بریده و به درگاه او پناه مختص خداوند می

آورد. قرآن کریم نیز بر این معنا صحت گذاشته است و بیان کرده است که کسی که به می

 مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ وَشود: خدا توکل کند هرگز دچار ذلت نمی

مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ أَقْوَى النَّاسِ َ »: ین رو در احادیث وارد شده است که( از ا49)انفال/

یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّه   (.1403)مجلسی،« فَلْ

دهه  کی یطکنند، روانشناسان بجای واژه توکل از واژه دلبستگی به خداوند استفاده می

شده و  یدلبستگ یبرا یگاههیخداوند به عنوان تک رشیبه پذ یادیز اریگذشته، توجه بس

 صورت گرفته است.  نهیزم نیدر ا یادیز اریبس قاتیتحق

درک و  یتوانمند برا یچوبرا چار یدلبستگ ،یالدیم 90از حدود دهه  کیپاتر یکرک

 کیکرده است. کرک پاتر اریاخت ینیباور د یاز جنبه ها یاریپارچه کردن بس کی

داند و معتقد است  یانسان به ارتباط با خدا م ازیرا ن ینداریعامل عمده در د کی( 2005)

 نداریو سالمت فرد د یعامل ارتباط با خداست که موجب قدرتمند نیهم ینداریکه در د
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 نیارتباط ب یبرا هیدو فرض کیپاتر یکرک (.1391 ،یو سرابند خیش ،یشود )احمدیم

در قالب  ی. خداوند به عنوان چهره دلبستگ1کرده است:  انیب شیخو یانسان و خدا

نبوده  نهیشان به یکه چهره دلبستگ یافراد یبرا نیگزیجا کیبه عنوان  یجبران یرفتارها

 یدرون یاز انطباق با مدل ها یبه خدا ناش ی. دلبستگ2جبران(.  هیکند )فرضیاست، عمل م

 (.1390زاده و همکاران، یمربوط به والد است )فرضیه انطباق هم زمان( )خراشاد

به خدا  یدلبستگ نهیپردازان در زم هینظر نیاز نخست یکیبه عنوان  کیکرک پاتر نیهمچن

با گذشت زمان در چارچوب  یکودک در دوران هیبه مراقبان اول یمعتقد است که دلبستگ

 یابد.)همان(می به خدا و وطن ادامه یهمانند دلبستگ گر،ید ینظام ها

 است:  ریز یهایژگیو یدارا یعنوان موضوع دلبستگ بهخداوند 

 جست و جو و حفظ مجاورت با خدا

 و کرک 1994 ک،یبه نقل از کرک پاتر 1950خدا به عنوان پناهگاه مطمئن: آلپورت )

 کنند ویبه مذهب رجوع م یبحران طی( معتقد است که افراد در شرا1992 ور،یو ش کیپاتر

 روند.یخدا م یسو به

 است، احساس یمنیخدا اساس ا نکهی: فرد با اعتقاد به ایمنیو اساس ا هیخدا به عنوان پا 

ساس اح نی. اابدییم شیکند و اعتماد به نفس او به هنگام اضطراب و ترس افزایم قدرت

 یمقابله با مشکالت و چالش ها یرا برا یشود و ویدر فرد منجر م یبه آرامش روان یمنیا

در برابر ترس و اضطراب است  یهمانند پادزهر یمنیا ن،یکند. بنابرایآماده م یزندگ

 .(1994 ک،ی)کرک پاتر

از خدا موجب اضطراب و فقدان او موجب غم و اندوه  ییو فقدان: اگر چه جدا ییجدا

 به نقل از 1981)هافمن،  دیآزمون ها سنج قیاز طر یتوان به راحتیموارد را م نیشود، ایم

 شهیهم ازیداند که به هنگام نیمطلق م یموضوع دلبستگ کیخدا را  ی(. و1999 ،یدیکاس

( به آن اشاره کرده 1994) کیپاتر یکه کرک یگریآشکار د یژگیو دسترس است. در

 مطلق است. یبه عنوان قادر و دانا خدا است، در نظر گرفتن
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 :مدارا
های اسالمی ارتباط موجودات با خداوند براساس رأفت و مهر و عطوفت بیان در آموزه

رَبَّنا ( 12)انعام/ هحْمَنَفْسِهِ الرَّ کَتَبَ عَلىقُلْ لِمَنْ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ شده است: 

  .(7)غافر/ ءٍ رَحْمَۀوَسِعْتَ کُلَّ شَیْ

خیزد تفاوت اساسی دارد و برخالف آن از عزت مدارا با وهن و ترس که از ذلت برمی

گیرد، هرچند این واژه در درون خویش مفهوم پرهیز و احتیاط )ابن نفس سرچشمه می

ین مورد بیشتر درباب دشمنان کاربرد دارد، به ( را دارد اما ا1414؛ ابن منظور،1404فارس،

( 1366تمیمی،«)الرِّفْقُ مِفْتَاحُ الصَّوَاب»بر اهمیت این موضوع اشاره دارد  همین دلیل روایات

أَمَرَنِی رَبِّی  »موریت خویش را همراه با مدارا ذکر نموده است: )ص( مأهمچنین پیامبر اکرم

 .(1407کلینی،«)نِی بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِمَرَبِمُدَارَاۀِ النَّاسِ کَمَا أَ

اخْلِطِ الشِّدَّۀَ بِرِفْقٍ وَ ارْفُقْ مَا کَانَ الرِّفْقُ  »اند: امام علی)ع( قاطعیت را همراه مدارا بکار برده

آید که عزت نفس باعث مدارا و جلوگیری از ( به همین دلیل برمی1366تمیمی،«)أَوْفَقَ 

در درباره مفهوم مدارا  باشد.ای مدارا از تعلقات عزت نفس میگونهبهشود، یعنی ذلت می

 ای دیدهد عقایاست که به مردم اجازه م یتوان گفت مدارا عملیم یبه طور کلعلوم غربی 

از آنها متنفر باشند، اما بدون اقدام به  یحت ایرا دوست نداشته باشند  گرانید یهایژگیو

 گرانیکه مدارا، آزاد گذاشتن د یمعن نی(؛ بد1383فلچر، آنان ) هیجنگ آزاردهنده عل

کند که یم فیرا توص یو اعمال دیعقا ینگهدار ای یشخص یهایژگیو داشتن یبرا

(؛ به 2007 تس،یب سی)دن رندیگیدر نظر م زیتنفر انگ ایاشتباه  یآن را به عنوان عمل گرانید

معنا دارد که امکان استفاده از زور و خشونت وجود داشته  یعمل مدارا زمان گریعبارت د

 یستیامکان همز ،یاسیس یو قاعده ا یاجتماع یلتیبه عنوان فض امدار بیترت نیباشد. بد

دارند و با روش  یمتفاوت یها دگاهیکند که د یرا فراهم م ییافراد و گروه ها زیصلح آم

 (.2002و  2001 ،یکنند )گالئوت یم یواحد زندگ یمتفاوت در جامعه ا یها

نگرش را از خالل رفتار  یعنی رد؛یگیدر نظر م «یرفتار شیگرا» کیت مدارا را گو

 (.2004)فلپس،  ردیگیقرار م« نگرش»معنا، مفهوم فوق در مقابل  نیکه در ا ابدییدرم
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 :تقوا
إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ این واژه در قران کریم به علت همنشینی با کرامت در آیه 

کند. این آیه کرامت انسان که از ( ارتباط عمیق با عزت نفس پیدا می13)حجرات/

فرمایند: کند، به همین دلیل پیامبر اکرم)ص( میباشد را بیان میمقتضیات عزت نفس می

یَتَّقِ ال» لَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ تَلَا وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ أَعَزَّ النَّاسِ فَلْ

 (.1403)مجلسی،(« 3-2)طالق/یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ ال یَحْتَسِبُ.

در این جمله پیامبر)ص( اشاره به آیات سوره طالق شده است که آن نیز یکی از متعلقات 

کند و راه گشایش نیاز مینکه وقتی خداوند انسان را بیکند و آن ایعزت نفس را بیان می

برای وی باز خواهد کرد پس انسان با اتکا به خداوند عزت نفس خواهد یافت. از این رو 

روانشناسی از تقوا در  (.1366)تمیمی،« التَّقْوَى تُعِزُّ الْفُجُورُ یُذِل »فرماید: امام علی)ع( می

 ییتوانا ،یجنبه از کنترل بازدار کی ،یخودمهارگر کندباب خود مهارگری بحث می

(. 2013دیموند،ها است)ها و تکانهمواجهه با وسوسهاحساسات، افکار و رفتار فرد در  میتنظ

 میتنظ یاست که برا یشناخت ندیفرا کی یخودمهارگر ،ییعملکرد اجرا کیبه عنوان 

به  یخودمهارگر (. 2013تیمپانو،)دباشیم یبه اهداف خاص ضرور یابیدست یرفتار فرد برا

نظم دادن به و نامطلوب و  رشیپذرقابلیغ یهاتکانه یبازدارغلبه کردن و  یفرد برا تیظرف

 یکه دارا ییهاانسان ترشی(. ب2004تانگنی،اشاره دارد)خود  جاناتیرفتارها، تفکرات و ه

است.  گرید یهامتعارض با هدفرا دنبال کنند که  یهدف توانندیهستند م تیظرف نیا

 رییتغ ای رفتنینپذ ،یبازدار یدر دسترس برا یدرون یرویعنوان نبه یرگرخودمها

 ن،یبودن والد یمذهبسطح  ،یاجتماع یهایژگیو ،یاخالق یباورهااست که از  ییهاپاسخ

( و ممکن 2007ویکسترام،)ردیپذیم ریتأث یمذهب یهاو سنت هاتیمشارکت فرد در فعال

 باشد یتیبا فشار موقع یریادگیعادت،  ،یشناختروان یندهایفرا جهیاست نت

مهار تکانه از جمله خودمهارگری نامناسب با مشـکالت رفتاری و (. 2004اسمایچل،)

. باشدینقـض قـوانین، مـرتبط م الکل، جنایـت و خشـونت و پرخوری، سوءمصرف مواد و 
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است که پژوهشگران، عوامل خودمهارگری در زندگی انسان موجب شده  اهمیت

 یوندهایپاز  یاری(. بس2014رفیعی،خودمهارگری را بررسی کنند)اختصاصی افزایش 

در  نید راتیاز تأث یممکن است ناش یاجتماع یرفتارهاو  یستیبهز ،یبا سالمت یدارنید

 .(2009سی،ام فرد باشد) یمیخودتنظ ایکنترل خود 

شود، که در آن تقوا یا ای عمیق دیده میبین نگاه اسالمی و نگاه روانشناختی رابطه

خودمهارگری با عزت نفس ارتباط مستقیم دارد، هرچه انسان متقی عزت نقس باالتر و 

 برعکس.

 

 گیرینتیجه
 کرامت و ارزشمندی بر که اسالمی هایآموزه در بسیار ابعاد دارای ایواژه نفس عزت

 روح و خداست برای کلی صورت به عزت قرآنی هایآموزه در دارد، داللت انسان نفس

 شود عزت صاحب تواندمی نیز انسان رو این از است، خورده پیوند خداوند روح به انسانی

 شخص ارزیابی به را نفس عزت نیز روانشناسی علم است، خداوندی عزت مسیر در این و

 مادی سپس و درونی را عزت اسالم است، داده تخصیص خویش درباره قضاوت و خود از

 به سپس و ارزیابی  به روانشناسی در ولی  اکتسابی سپس و است ذاتی ابتدا یعنی داندمی

 .اندداشته بیان نفس عزت را خود درباره رسیدن نتیجه

 ابعاد و داده قرار ثیرتأ تحت را انسانی زندگی ابعاد تمام کلی صورت به نفس عزت

 .ردیگدربرمی را یآموزش و جسمانی خانوادگی، ، اجتماعی

 و خودباوری منجر به ابتدا که شودمی انسان در رفتارهایی بروز باعث نفس عزت داشتن

 و یابدمی سرچشمه برتر ایمان از الماس در مورد اینهرچند  ود.شمی نفسهب اعتمادسپس 

 نفس عزت حاصل را نفس به اعتماداینها  هردو لکن خود. از مثبت تلقی از روانشناسی در

 .دانندمی

 خود به متکی را آنها و شده دیگران به نیاز ابراز ترک باعث انسان در قوی نفس عزت

 حفظ موجب را نآ عدم و ذلت باعث را دیگر از درخواست اسالمی هایآموزه .کندمی
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 دیگران به نیاز ابراز عدم را نفس عزت ثیرتأ نیز روانشناسی اند.کرده معنا نفس عزت و آبرو

 دیگران از درخواست کنندهمنع را مقوله دو این و معنا خود به حرمت و غرور واژه دو با

 همچنین .شودمی دیده نظریه در اشتراک علم، دو هر مبنای به توجه با است. نموده عنوان

 عدم و تفسیر مردم با نیک ارتباط و آرامش باعث را نفس عزت روانشناسی و کریم قرآن

 .دانندمی شخصیتی اختالالت از را آن

 چون اخالقی هایارزش نبود در را نفس عزت سلب عوامل قرآنی هایآموزه و آیات

 سوی به انسان یابیراه از جلوگیری در را آن اثرات و دانسته فقر و حرص نفاق دروغ،

 خویش، تحقیر طبع، مناعت عدم بروز باعث خود نوبه به امر این که دانسته متعالی اهداف

 .اند نموده معرفی آن امثال و استقالل عدم

 دانسته نفس عزت سلب باعث را گناه احساس و خود از منفی تلقی عامل دو نیز روانشناسی

 اسالمی هایآموزه بر منطبق نگاه این با که داندمی روح و جسم بر را آن مخرب اثرات و

 .است

 به توکل دارد، مستقیم ارتباط نیز اخالقی مفاهیم سایر با اخالقی ارزش مثابه به نفس عزت

 عین در مدارا کند،می رهنمون مطلق عزت سوی به و بریده همه از که عاملی عنوان

 و کرامت باعث که تقوی و است مطلق نفس  عزت نتیجه که دشمنان برابر در قاطیعت

 .هستند انسانی نفس عزت با مستقیم ارتباز در ، شودمی انسان ارزشمندی

 مقوله دو هر و دارد تطبیق نفس عزت به روانشناسی علم نکاه و قرانی نگاه کلی حالت در

 و ذلت باعث را آن نبود و نموده تلقی مهم اننسان اهداف پیشبرد برای را نفس عزت

 .کنندمی معرفی انسان برای گرفتاری

 

 

 



 1395 پاییز، 27، شمارة هفتمفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال  28

 

 

 منابع
 قرآن کریم

 البالغه نهج

 قم، تحف العقول ،ق1363/  1404ابن شعبه حرانى، حسن بن على، 

 قم ،همعجم مقاییس اللغ ،ق1404ابن فارس، أحمد بن فارس، 

 بیروت ،لسان العرب ،ق1414ابن منظور، محمد بن مکرم، 

 ،دفتر تبلیغات جمال الدین خوانساری، ،غررالحکم و دررالحکم ،1366عبدالواحد، ،آمدی

 قم

رشد،  جواهرساز، ، ترجمهشناخت طبیعت انسان از دیدگاه روانشناسی، 1379 آلفرد،آدلر 

 هرانت

آموزان دوره متوسطه و ، بررسی وضعیت خودپنداره در دانش1380احمدی، علی اصغر، 

 رابطه آن با حمایت اجتماعی ادراک شده در مدرسه، پژوهشکده تعلیم و تربیت

 اعتماد به نفس، انتشارات رشد، تهران، روانشناسی 1373اسالمی نسب، علی، 

 انتشارات ،ترجمه مهدی قراچه داغی ،نفس روانشناسی عزت ،1378 ،براندن، ناتاتیل

 تهراننخستین، 

 21، نگاهی به رشد تعلیم و تربیت، ماهنامه تعلیم و تربیت، شماره 1390بیابانی، مرتضی، 

های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان تهران، ، روش1373بیابانگرد، اسماعیل، 

 انجمن اولیاء و مربیانانتشارات 

 قم ،تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،ش1366تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 

شناسی، ، بررسی تحلیلی کرامت و عزت نفس در قرآن و روان1388جابرورزنه، علیرضا، 

م پرچم و مشاوره دکتر مریم ارشد به راهنمائی دکتر اعظنامه کارشناسیایانپ

 زاده، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانیفاتحی
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نقش  یبررس ،1390، رضا ،یزاده، فاطمه و دستجرد یشهاب ه؛یزاده، سم یخراشاد

 یبر اضطراب اجتماع یاسناد یخدا و سبک هابه  یدلبستگ ،یدوران کودک یدلبستگ

 .نیو د ی. فصلنامه روان شناسرجندیشهر ب انیدانشجو

 تهرانسمت، ، روانشناسی جنایی، 1382پریرخ،  ،دادستان

 تهران ، آوای نور،شناسی اجتماعیآسیب، 1378ستوده هدایت اهلل، 

 قم ،ق  1414 ،)للصبحی صالح( هالرضی، محمد بن حسین، نهج البالغشریف 

 تهران ، ترجمه مهدی گنجی، نشر ویرایش،عزت نفس، 1378ایلین،  ،شیهان

سسه امام مؤ ،راهی به سوی حرمت خود و سالمت روان ،1387محمد صادق، شجاعی،

 قم خمینی،

 تهران ،ویرایش نشر مهدی گنجی، ،عزت نفس ،1378 ایلین، شیهان،

ای، کتابچی، کمره، ترجمه محمدباقر خصال ،1362محمد بن علی،  صدوق، ابن بابویه

 تهران

جلد، مؤسسۀ األعلمی 20، المیزان فی تفسیر القرآن ،ه.ق 1390ى، محمدحسین، ئطباطبا

 .بیروت –لبنان  ،للمطبوعات

 تهران نشر روان پویا، ،بنیادهای شناختی روانشناسی بالینی، 1376 ،علیلو، مجید محمود

 قم ،هالصحیفۀ السجادی ،ش1376على بن الحسین، امام چهارم علیه السالم، 

 ترجمه پریرخ دادستان ،نفس فهرست عزت، 1371کوپر اسمیت،اس. 

 تهران ، رشد،روانشناسی جنایی، 1374نیا مهدی، کی

 تهران ،اإلسالمیۀ( -)ط  ،الکافی ،ق 1407کلینى، محمد بن یعقوب، 

 تهران ارسباران، ،بهداشت روانی ،1376مزه،ح گنجی،

 بیروت ،بیروت( -)ط  ،بحار األنوار ،ق 1403تقى،  مجلسى، محمد باقر بن محمد

 بیروت، ، مؤسسۀ األعلمی للمطبوعاتجامع السعادات ،تابی نراقی، مهدی بن ابی ذر،
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