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نموداردرس یازدهم

منیرسادات میرحسینی

عزت نفس

یکی از مهمترین قد مها در مسیر کمال ،تقویت عزت نفس است.
عزت از صفاتی است که قرآن کریم بیش از  95بار خداوند را بدان توصیف کرده است .معصومین بزرگوار این صفت را
ازارکان فضایل اخالقی دانسته اند که اگر در وجود ما شکل بگیرد ،مانع بسیاری از زشتی ها خواهد شد.

•

تسلیم نبودن

نفوذناپذیری

• وقتی می گویند خداوندعزیزاست معنایشاین است که کسی نمی
تواند او را مغلوب کند و در اراد ٔه او نفوذ نماید بنابر تعاریف
فوق انسان عزیز کسی است که دربرابرمستکبران وظالمان
وهمچنین هوی و هوس خویش می ایستد ،مقاومت می کند و
تسلیم نمی شود .او زیر بار عملی که روحش را آزرده کند و او
را حقیر و کوچک سازد ،نمی رود

• شکست پذیری و مغلوب و تسلیم بودن
• انسان ذلیل نیز کسی است که در برابر مستکبران و زورگویان تن به
خواری می دهد و هر فرمانی را می پذیرد؛ همچنین تسلیم هوی و
هوس خویش می شود و هر کاری را که موافق هوی و هوس او
باشدانجام می دهد ،هر چند که آن کار روحش را به گناه آلوده کند.

تدبردرقرآن

عزت

ذلت

عزَِ فَل ِّلٰه ا ْل َّ
َ -1م ۡن کانَ یُریدُ ۡال َّ
عزُِ جَمی ًعا فاطر 10 ،

ئک
ق ُوجو َه ُه ْم قَت َ ٌر َو ِّالذلَّةٌ َوال یَ ْر َه ُ
نی َو زیادٌَِ َوال یَ ْر َه ُ
ق ُوجو َه ُه ْم قَت َ ٌر َو ِّالذلَّةٌ ا ُ ٰ ِّ
نی َو زیادٌَِا ْل ُح ْ
سنواا ْل ُح ْ
ِّ -2ل َّلذینَ اَحْ َ
س ٰ
س ٰ
ول َ
اَ ۡ
حاب ا ْل َجنَّة ُه ْم فیها خاِّلدونَ یونس26 ،
ص ُ

سیئَة ب ِّم ۡثلها َوتر َه ُق ُهمۡ ذ َّل ٌة یونس27 ،
سیئا ِّ
ت جَزا ُء َ
سبوا ال َّ
َ -3وا َّلذینَ َک َ
راه دستیابی قران برای رسیدن به عزت
-1عزت از آن خداست و هر کس طالب عزت است باید از خدا بخواهد و رو به سوی خدا بیاورد .از این روکسانی که
فکر می کنند با مال و ثروت و تجمالت و ...می توانند برای خود عزت درست کنند کامالً دراشتباه هستند.
 -2نیکوکاری و پایبندی به عمل صالح باعث می شود به انسان ذلت و خواری نرسد و بدی پیشه کردن وگام برداشتن در
مسیر گناه باعث می شود انسان ذلیل و خوار شود.در نتیجه انسان برای دست یابی به عزت باید در زمره صالحان

باشد و از گناه و بدی دوری کند.
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-1شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک ما فرزندان
آدم راکرامت بخشیدیم… و بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم
ای فرزند آدم ،این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم
سکُم ث َ َمنٌ َّاال ال َجنَّةَ فَال تَبیعُوها اال بها :همانا بهایی برای جان شما
یس لَنفُ ِّ
اِّنَّهُ لَ َ
جز بهشت نیست،
پس خود را به کمتر از آن نفروشید (.امام علی ع)

راه های
تقویت عزت
 -2توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او خالق جهان در
نظر آنان عظیم است.
در نتیجه ،غیر خدا در چشم آنان کوچک است.
بند ٔه کسی مثل خودت نباش
زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است (.امام علی ع)

.

پیامبر(ص )
اگر اینان خورشید را
در دست راستم و ماه
رادر دست چپم
بگذارند ،از راه حق
دست برنمی دارم و
تسلیم نمی شوم

اسوه های عزت
در
برابرستمگران

امام حسین (ع)
مرگ با عزت
از زندگی با
ذلت برتر است.

حضرت زینب (س)
در این واقعه جز
زیبایی ندیدم

تمرین ایستادگی در برابر تمایالت پست

نوجوانی و جوانی بهترین زمان برای پاسخ منفی دادن به این تمایالت پست گاه و بی گاه
است.هنوز به گناه عادت نکرده و خواسته های نامشروع در وجود اوریشه دارنشده است
به تعبیر پیامبر اکرم  ،چنین کسی به آسمان نزدیک تر است یعنی گرایش به خوبی ها در
او قوی تر است .بنابراین نوجوان و جوان،بهتر از هر آدمی می تواند ایستادگی در برابر
تمایالت منفی را تمرین کند و عزت نفس خود را تقویت کند.
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تمایالت

عالی

روح الهی و
معنوی انسان

لوامه

بعد حیوانی و
دنیایی انسان

معلول

علت
تسلیم و بندگی خداوند

دانی

←

خودارزیابی

عزت نفس

احساس حضور در پیشگاه خداوند ←

عزت نفس ودوری از گناه

غفلت از خداوند ←

ذلت نفس وافتادن دردام گناه

ِّعزت نفس ←

ذلِّت نفس ←

اماره

حفظ پیمان با خدا وباقی ماندن درعزم وتصمیم
شکستن پیمان باخدا و سستی در عزم و تصمیم

عزت نفس باشد گدایی نمی کند .گدا ،ابتدا و سپس گدایی می کند .جوانی که ِّ
فقیری که دارای ِّ
عزت نفس دارد،
دربرابرشهوت نمی شکند.
انسان عزیزدربرابرظالم وستمگر شکست ناپذیر و در برابر مردم متواضع وفروتن است
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 .288تسلیم نشدن مومنین در برابر تمایالت نامشروع ریشه درفهم کدام مساله دارد وثمره آن چیشت؟ سراسری ریاضی 97
-1وفضلناهم علی کثیر ممن خلقناه تفضیلال -فصغرمادونه فی اعینهم
 -2وفضلناهم علی کثیر ممن خلقناه تفضیلال-وقد جعلک هللا حرا
-3من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا -فصغرمادونه فی اعینهم
 -4من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا -وقد جعلک هللا حرا
 .289پاسخ حضرت زینب (ع)به حاکم کوفه که فرمود «جز زیبایی از خدا ندیدم» نشان دهنده فهم عمیق ایشان از کدام مسئله
است؟سراسری خازج کشور97
 -2من کان یرید العزظ فلله العزة جمیعا
-1وجادلهم بالتی هی احسن
 -4اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون
 -3فبمارحمة من هللا لنت لهم
 .290علت ومعلول رسیدن انسان ها به عزت نفس به ترتیب چیست؟سراسری ریاضی96
 -2بندگی خالصانه برای خدا-حفظ پیمان با خدا ورسولش
-1بندگی خالصانه برای خدا-سرکوب تمایالت دانی
-3توانایی کنترل برهوس ها وتمایالت-سرکوب تمایالت دانی -4توانایی کنترل برهوس ها وتمایالت -حفظ پیمان با خدا ورسولش
 .291علت بیان قرآنی والیرهق وجوههم قتر والذله درکدام آیه شریف بیان شده است سراسری هنر96
-2ولقدکرمنا بنی ادم وحملناهم فی البر والبحر
-1اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون
-4ان العزه هلل جمیعا
-3والذین کسبواالسیئات جزاء سیئه بمثلهاوترهقهم ذله
بم ۡثلها َوتر َهقُ ُهمۡ ذلَّةٌ کدام لطف الهی رانادیده گرفته اند؟سراسری خارج
سیئا ِّ
سیئ َة ِّ
ت جَزا ُء َ
سبوا ال َّ
 .292مصادیق آیه ی شریفه َوالَّذینَ َک َ
از کشور *96
-1هرکس عزت می خواهد (بداند)که هرچه عزت است ازآن خداست.
-2عزت اول برای خدا وبرای رسول وبرای مومنین است...
-3برای کسانی که نیکوکاری پیشه کردند پاداشی نیک وچیزی فزون تر است...
-4مافرزندان آدم راکرامت بخشیدیم ....وبربسیاری از مخلوقات برتری دادیم
 .293این جمله ی حضرت زینب در پاسخ عبیدهللا بن زیاد که فرمود«در این واقعه (شهادت ابا عبدهللا ع و یارانش) که برای ما پیش
آمد جز زیبایی از خدا ندیدم با کدام آیه ی شریفه تناسب مفهومی دارد؟( سراسری ریاضی )*94
-1قل ما سالتم من اجر فهو لکم ان اجری االعلی هللا
-3هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله

 -2وان العزه هلل جمیعا
-4و لقدکرمنا بنی آدم وحملناهم فی البروالبحرو رزقناهم من الطیبات

 .294پيامبر گرامي اسالم (ص) فرمودند اگر خورشيد را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذاريد ،از راه حق دست برنميدارم اين
بيان ،حاكي از  .........است كه ترسيمي از پيام آيه ي شريفه ي  ...........ميباشد (.سراسری تجربی )93
عزت نفس -من كان يريد العزة فللّه ّ
ّ -2
العزة جميعا
لبر و البحر
كرمنا بني آدم و حملناهم في ا ّ
-1مهار نفس  -و لقد ّ
ّ
-4پيروزي نهايي حق -هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق
-3استقامت در دين -فاستقم كما امرت و من تاب معك
 .295گردواقعی آن گاه برچهره ی انسان فرومی باردکه......پیام آیه ی شریفه ی....حاکی ازاین حقیقت است سراسری زبان 92
-1مرتکب گناه شود -والذین کسبواالسیئات جزاء سیئه بمثلهاوترهقهم ذله
-2جایگاه خود رانشناسد -والذین کسبواالسیئات جزاء سیئه بمثلهاوترهقهم ذله
 -3مرتکب گناه شود-والیحسبن الذین کفروا انمانملی خیرالنفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما
 -4جایگاه خود رانشناسد-والیحسبن الذین کفروا انمانملی خیرالنفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما
 .296در مقابل دیگران،تن به ذلت دادن.....شکست.....در برابر تمایالت......خویش است واز دقت در حدیث «تو را برای خودم
آفریدم» مفهوم می گردد که( ......سراسری هنر* )
-2متبوع-نخستین-دانی-خدا،بهای انسان است.
-1تابع-نخستین-دانی-خدا،بهای انسان است
-4متبوع-ثانوی-عالی-خدا،همه چیز را برای انسان آفریده است
-3تابع-ثانوی-عالی-خدا،همه چیز را برای انسان آفریده است
 .297گران قدر ترین چیز برای انسان آن است که ...او باشد و تسلیم شدن در برابر شهوات و محرک های بیرونی،همیشه بازتاب
.....است( .سراسری تجربی )* 89
-2عالم طفیل وجود-خود کوچک بینی
-1دیدارخداوبهشت بهای او-دیگر برتربینی
 -4دیدارخداوبهشت بهای او -خود کوچک بینی
-3عالم طفیل وجود-دیگر برتربینی
 .298با توجه به علل عرضی وعلل طولی،تسلیم شدن در برابرعوامل بیرونی،حاکی ازحاکمیت علل....در انسان است،به این معنی که
شکست بیرونی....شکست درونی محقق می شود وخودعالی که همان نفس...است،مغلوب خوددانی میگردد (.سراسری خارج از
کشور)89
-4طولی-به دنبال-لوامه
-3عرضی-در کنار-لوامه
-2عرضی-به دنبال-مطمئنه
-1طولی-درکنار-مطمئنه
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 .299از توجه به سخن امام علی(ع) که ی فرماید«:خالق جهان درنظر آنان عظیم است درنتیجه غیرخدا درچشم آنان کوچک
است»مفهوم میگردد (سراسری تجربی)* 87
-2عدم احساس حقارت،معلول بندگی سرچشمه کرامت ها
-1فهم عظمت خالق،ارزش دهنده به انسان
-4خود عالی به فهم عظمت خالق می انجامد و خود دانی موجب حقارت ها
 -3بندگی سرچشمه کرامت ها،معلول عدم احساس حقارت ها
 .300قرآن کریم راه وروش اصلی عزت و کرامت را.........معرفی کرده و می فرماید( .........:سراسری انسانی)87
-1بازگشت به سوی خدا و قبول فرمان ها ی او-هر کس که عزت می خواهد،عزت یک سره از آن خداست.
-2بازگشت به سوی خدا و قبول فرمان ها ی او-آن کس که خود را گرامی بدارد شهوت در نزد او حقیر می شود.
-3توانایی انسان در شهوت جنسی-هر کس که عزت می خواهد،عزت یک سره از آن خداست.
-4توانایی انسان در شهوت جنسی-آن کس که خود را گرامی بدارد شهوت در نزد او حقیر می شود.
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