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عزت و آزادگی

معرفی عوامل و موانع دستیابی به عزت

عنوان محور: صفات شخصیت ساز ـ در ارتباط با دیگران



ایده شروع1

آزادگی در اسارت

خبرنگار  با  مصاحبه  از  اما  درآمده،  بعثی  دشمن  اسارت  به  جنگ  زمان  در  که  است  نوجوانی  به  مربوط  پیوستی  کلیپ 

کوتاه و مختصر دست از عقیده  گفتگوی  بی حجاب خودداری می کند. این نوجوان بسیجی حاضر نمی شود حتی برای یک 

که او در دست دشمن اسیر است و ممکن است این نافرمانی او تبعات بدی برای او داشته  خود بردارد؛ و این در حالی  است 

باشد.

کند و این نوجوان هم به رسم  در پایان خبرنگار تلویزیونی مجبور می شود برای مصاحبه با این نوجوان، حجابش را رعایت 

خ جهانیان بکشد2. کند و هم عزتش را به ر آزادگی در عین اسارت عمل 

کلیپ و شنیدن نظرات دانش آموزان درباره این رفتار می تواند زمینه شروع بحث را برای مرّبی محترم فراهم  نمایش این 

آورد.

محتوای بحث

تعریف عزت و آزادگی

گرامی و ارجمند3، باصالبت4، نیرومند و پرتوان5، غالب و  گونی همچون  گونا واژه »عزت« و مشتقات آن در قرآن به معانی 

پیروز6 و نیز سخت و دشوار7 آمده است. در مقابل معنای فوق، واژه »ذلت« به حالتی ُتهی از ارجمندی، صالبت، توانایی، 

که عزت و شرافت انسان در آن مراعات نشود. به همین دلیل، انسان ذلیل شکست را  گفته می شود  پیروزی و سرسختی 

به راحتی می پذیرد8. »آزادگی« نیز به معنای جوانمردی، نجابت، شرافت و مروت است9.

کی و پرهیزکاری نفس، تالش و دوری از حرص و طمع و  به طورکلی در منابع دینی، مواردی مانند اطاعت و بندگی خدا، پا

که در ادامه به توضیح چند نمونه از آن ها پرداخته خواهد  تبعیت نکردن از هوای نفس، از عوامل ایجاد آزادگی به شمار رفته 

شد:

اطاعت از خدا

که طالب عزت است، باید آن  ُة َجِمیعا«؛ یعنی هرکس  ِه اْلِعّزَ
َ
َة َفِلّل کاَن ُیرِیُد اْلِعّزَ خداوند در آیه 10 سوره فاطر می فرماید: »َمْن 

گوش به  که  کاماًل از آِن خداست. از این آیه این گونه فهمیده می شود  که عزت،  را از خدا و در بندگِی خالصانه او بجوید، چرا

کرم؟ص؟ دراین باره  حرف خدا دادن یا همان اطاعت از خدا، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد عزت در انسان است. پیامبر ا

1. محمدعلی شریعت پناهی.
2. البته این نمونه تنها یکی از هزاران نمونه رفتارهای آزادگان سرافراز انقالب اسالمی است؛ و مرّبی محترم می تواند از نمونه های مشابه دیگری مثل 

کند. برخی خاطرات سید آزادگان مرحوم ابوترابی در این رابطه استفاده 
3. سوره یوسف، آیه 88.

4. سوره مائده، آیه 54.
کهف، آیه 34. 5. سوره 

6. سوره ص، آیه 23.
7. سوره توبه، آیه 128.

8. مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی، صص 344 - 345.
9. فرهنگ دهخدا، ج 1، ص 83.
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کس عزت و سربلندی  می فرمایند: »به راستی پروردگار شما هرروز می گوید: من پروردگار شما هستم. من عزیز هستم. پس هر 

کند1«. دوجهان را می خواهد، باید عزیز را اطاعت 

پرهیزکاری

گناه است. امام رضا؟ع؟ درباره اهمیت دوری از معصیِت  از  یکی دیگر از عوامل ایجاد عزت در انسان پرهیزکاری و دوری 

آشکار و پنهان فرمود: »هرکس می خواهد از همه مردم عزیزتر باشد، در آشکار و پنهان تقوا داشته باشد2«.

تالش نکردن و نیازمندی به مردم

کمک یکدیگر، یکی از اصول غیرقابل انکار در زندگی اجتماعی است.  که ارتباط بین مردم و رفع نیازها به  کاماًل واضح است 

کن! حضرت به او فرمود: این سخن  که: خدایا مرا از مخلوقانت بی نیاز  گفت  که وقتی شخصی در حضور امام سجاد؟ع؟  چرا

که مردم به یکدیگر نیازمندند3. درستی نیست، چرا

کردن از مردم است. با  گدایی  گفت آنچه باعث ذلت انسان می شود، اعالم نیاز بیش ازحد و به قول معروف  ازاین رو می توان 

کن تا اسیر اوباشی4«، یعنی  که می خواهی دست حاجت دراز  این نگاه، وقتی امام علی؟ع؟ می فرمایند: »به سوی هرکسی 

گر دلت  که شهید مطهری؟هر؟ دراین باره می نویسد: ا کوشش برداری. همچنان  کنی و دست از تالش و  کار عادت  به این 

کارکن، رنج بکش و چشم از مال فرزندان آدم ببند5. کنی،  می خواهد آزاد زندگی 

ترک شهوت و خواهش های نفسانی

که می فرماید:  یکی دیگر از عوامل ایجاد عزت در بیان امام علی؟ع؟ ترک شهوت و خواهش های غیرمنطقی دل است. آنجا 

»هرکس خواهش های نفسانی را فروگذارد، آزادمرد است6«.

کنترل خشم

که خشمی را فروخورد مگر آنکه  که ایشان فرمودند: »هیچ بنده ای نیست  در روایتی از امام صادق؟ع؟ این گونه نقل شده 

خداوند عزوجل در دنیا و آخرت بر عزت او بیفزاید7«.

کار گذشت از خطا

ازجمله آن ها  که  بر آن مترتب است  زیادی  آثار  و  از خطای دیگران، در فرهنگ اسالمی جایگاه ویژه ای دارد  چشم پوشی 

گذشت، جز عزت بر انسان  گذشت داشته باشید، زیرا  کرم؟ص؟ فرمود: »عفو و  دستیابی به عزت و سربلندی است. پیامبر ا

نمی افزاید8«.

کل یوم: انا ربکم انا العزیز فمن اراد عز الدارین فلیطع العزیز. 1. مجمع البیان، ج 8، ص 628؛ ان ربکم یقول 
ِه َو َعاَلِنَیِتِه. ِق َاهَّلَل ِفی ِسّرِ َیّتَ

ْ
اِس َفل َعّزَ َالّنَ

َ
ْن َیُکوَن أ

َ
َراَد أ

َ
2. بحار األنوار، ج 67، صفحه 294؛ َمْن أ

3. تحف العقول، ج 1، ص 278.
ی َمْن ِشْئَت َتُکْن َاسیَره.

َ
4. خصال، محقق غفاری، ج 2، ص 420؛ ِاْحَتْج إل

5. مطهری، مرتضی، آزادی معنوی، ص 36.
َکاَن ُحّرا. َهواِت 

َ
6. بحاراالنوار، ج 74، ص 289؛ َمْن َترَک الّش

ْنیا َواآلِخَرِة.
ُ

 ِعّزا ِفی الّد
َ

َوَجّل َکَظَم َغْیظا ِااّل زاَدُه اهَّللُ  َعّزَ کافی، ج 2، ص 110؛ ما ِمْن َعْبٍد   .7
ُکُم َاهَّلُل.  ِعّزًا َفَتَعاَفْوا ُیِعّزَ

َ
َعْبَد ِإاّل

ْ
یُد َال َعْفَو اَل َیِز

ْ
 َال

َ
َعْفِو َفِإّن

ْ
ْیُکْم ِبال

َ
کافی، ج 2، ص 108؛ َعل  .8
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موانع تحقق عزت

کمین انسان هستند عبارت اند از: که در مسیر دستیابی به عزت به عنوان موانع در  برخی از عواملی 

حرص و طمع

کشیده شدن یا همان اشتیاق به چیزى از روى شهوت و میل شدید به آن است1. ذکر این نکته نیز الزم  طمع به معنای 

که طمع، مثل برخی دیگر از صفات انسان، جنبه مثبت و منفی دارد2. لذا امام علی؟ع؟ درباره تأثیر طمع ورزی منفی  است 

که انسان طمع کار، دائمًا خود را اسیر خواسته های  در ایجاد ذلت  فرمود: »طمع کاری، بندگی دائمی و همیشگی است3«. چرا

کم ارزش سپری می کند. منفی و نامعقول خودکرده و تمام عمر وزندگی خود را درراه رسیدن به امور 

دورویی و نفاق

گونی  گونا درآیات  که  است  دورویی  و  نفاق  صفت  داده شده4،  تذکر  آن  به  نسبت  مجید  قرآن  در  که  صفاتی  از  دیگر  یکی 

که در بین مسلمانان زندگی می کنند،  مورداشاره قرارگرفته است؛ اما طبق آیه 139 سوره نساء، خداوند به آن دسته از افرادی 

کارها مثل خبرچینی و تضعیف روحیه مسلمانان، به فکر عزیز شدن در نگاه  کافران را دوست دارند و با انجام برخی  ولی 

ک برایشان )مقرر( است. آنان  کافران هستند، وعده عذاب داده و می فرماید: »مژده بده منافقین را به اینکه عذاب دردنا

گرفتند! آیا عزت را در پیش ایشان جستجو می کنند؛ پس همانا تمام عزت برای  کافران را دوست  گفته و  که مؤمنان را ترک 

کیفر این عمل زشت بازداشته است. ح شده و خداوند مردم را از  خداست5«. این موضوع در آیه 28 سوره آل عمران6 نیز مطر

اختالف، قهر و دعوا

که به جای رفاقت، همدلی و صمیمیت، اختالف و بگومگو ریشه بدواند، آبادانی، عزت و شوکت،  به طورکلی در هر جامعه ای 

کریم به این بالی جامعه سوز اشاره کرده و می فرماید:  جای خود را به ویرانی، سستی و ذلت خواهد داد. خداوند در قرآن 

که سست شوید و شوکت و قدرت شما از بین برود  »فرمان خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید و راه نزاع و اختالف را نپیمایید 

که همانا خدا با صابران است7«. کنید  و نسیم پیروزی بر شما نمی وزد و صبر 

کار برخی  که پایان  گذشته فرمود: »بنگرید  همچنین امام علی؟ع؟ درباره تأثیر اختالف، قهر و دعوا بر ایجاد ذلت در امت های 

گردید،  گون  گونا کندگی انجامید و سخن ها و دل هایشان  کشید. چون میانشان جدایی افتاد و الفت به پرا کجا  ملت ها به 

کرامت خود را از تنشان برون آورد و نعمت فراخ خویش از دستشان به  گراییدند و خدا لباس  از هم جدا شدند و به حزب ها 

گیرنده مایه عبرت قرارداد8«. کرد و داستان آنان میان شما ماند و آن را برای پند  دور 

1. مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی، ص 307 )الطمع نزوع الّنفس الی الّشیء شهوة له(.
گناهانم را می بینم فزع می کنم و وقتی  ْیُت َعْفوَک َطِمْعت؛ وقتی 

َ
یُت موالى ذنوبی َفِزعت و ِاذا َرأ

َ
2. جنبه مثبت طمع در دعاى ابوحمزه ثمالی: ِاذا َرأ

عفو تو را می نگرم، طمع می کنم.
ٌد.

َّ
 ُمَخل

ٌ
َمُع ِرّق 3. نهج البالغه، حکمت 171؛ الّطَ

4. آیات سوره منافقون.
َة هَّلِلَِّ َجِمیًعا. ِعَزّ

ْ
َة َفِإَنّ ال ِعَزّ

ْ
َیْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم ال

َ
ُمْؤِمِنیَن أ

ْ
ْوِلَیاَء ِمْن ُدوِن ال

َ
َکاِفِریَن أ

ْ
وَن ال

ُ
ِخذ ِذیَن َیَتّ

َّ
5. ال

ی اهَّلِل 
َ
ُرُکُم اهَّلُل َنْفَسُه َو ِإل ِ

ّ
ُقوا ِمْنُهْم ُتقاًة َو ُیَحذ ْن َتّتَ

َ
 أ

َ
ْیَس ِمَن اهَّلِل فی  َشْی ٍء ِإاّل

َ
ُمْؤِمنیَن َو َمْن َیْفَعْل ذِلَک َفل

ْ
ْوِلیاَء ِمْن ُدوِن ال

َ
کاِفریَن أ

ْ
ُمْؤِمُنوَن ال

ْ
ِخِذ ال 6. ال َیّتَ
. َمصیر 

ْ
ال

اِبریَن.  اهَّلَل َمَع الّصَ
َ

یُحُکْم َو اْصِبُروا ِإّن َهَب ر
ْ

وا َو َتذ
ُ
ُه َو ال َتناَزُعوا َفَتْفَشل

َ
طیُعوا اهَّلَل َو َرُسول

َ
7. َو أ

8. نهج البالغه، خطبه 192.
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رفتار زشت

ح درس، به موضوع تأثیر رفتارهای زشت و ناپسند، بر ایجاد ذلت در  به عنوان آخرین مورد از عوامل ایجاد ذلت در این طر

کرده و بزرگی  که انسان بزرگوار را پست  انسان اشاره می کنیم. امام علی؟ع؟ دراین باره فرمود: »از اخالق پست دوری کنید، چرا

که انسان را به خواری و ذلت دچار  کرامت او را نابود می سازد1«. به عنوان نمونه، تکبر یکی از همان رفتارهای زشت است  و 

کند، ذلیل می شود2«. کس با مردم با تکبر برخورد  می کند. امام علی؟ع؟ دراین باره می فرمایند: »هر 

پرسش های مرتبط

کنم و درعین حال، متواضع باشم و  تفاوت تکبر و عزت در چیست؟ من چگونه می توانم عزت خود را حفظ 

هرگز عالمتی از تکبر و غرور در من نباشد؟

از دیگران بداند3، مانند خودبرتربینی شیطان نسبت  برتر  را  براثر خودپسندی، خود  انسان  که  تکبر حالتی است 

این معنا است  به  گفته شد  که  از بهشت شد. درحالی که »عزت نفس« همان گونه  باعث اخراج وی  که  انسان  به 

که حاضر به تن دادن به رفتارهای خداناپسندانه و زشت  که انسان آن قدر مقام خودش را محترم و عزیز بشمارد 

که  نباشد. از آن طرف، تواضع به عنوان نقطه مقابل تکّبر و فخرفروشی4 بوده به معنای فروتنی5 است، به گونه ای 

انسان خود را دارای امتیازات خاصی نسبت به دیگر انسان ها نداند و حتی آنان را بزرگ شمرده و به آن ها احترام 

بگذارد6، اما عزت نفس در مقابل سبکی و رذالت است.

تمرین های فکری و مهارتی

کنند.. 1 از دانش آموزان خواسته شود عوامل عزت را در واقعه عاشورا تبیین 

از آن ها خواسته شود تابه حال چه اموری را به عنوان عوامل عزت آفرین تلقی می کردند و اآلن نظر آن ها چیست؟. 2

درباره عوامل عزت آفرین ازنظر دانش آموزان همچون مدگرایی بحث و نسبت به اصالح باورها اقدام شود.. 3

منابع مطالعاتی

تهرانی، مجتبی، اخالق الهی، فصل یازدهم: عزت نفس، ج 6، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 1395. 1

عزت و ذلت از دیدگاه نهج البالغه؛ محمدتقی فلسفی، تهران، بنیاد نهج البالغه، 1379.. 2

تهرانی، مجتبی، سلوک عاشورایی »منزل هفتم: عزت و ذلت«، تهران، مصابیح الهدی، 1393.. 3

محدثی، جواد، عزت و ذلت، بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، 1393.. 4

کرمی، عباس، جلوه های عزت و آزادگی در نهضت امام حسین؟ع؟، تهران، حاذق،1390.. 5

کامرانیان، عباسعلی، نکته های قرآنی درباره ی عزیز و عزت، تهران، نور قرآن و اهل بیت؟مهع؟، 1396.. 6

َمْجَد.
ْ
یَف َو َتْهِدُم ال ِر

َ
َها َتَضُع الّش

َ
َة َفِإّن ِنّیَ

َ
َق الّد

َ
ْخال

َ ْ
ُکْم َو األ ا 1. تحف العقول، ص 215؛ ِإّیَ
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