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آیات و روایات

عزتنفــس و احســاس ارزشــمندی و احــرام بــه خــود ،از
چکیده مهمتریــن ارکان ســامت روانــی و شــاخصهها ی تأثیرگــذار و
کاربــردی در شــکلگیری هویــت دینــی اســت کــه توجــه بــه آن
از اوایــل کودکــی ،در امــر تربیــت و شــکلگیری خودپنــدارهی مثبت ،نقــش مؤثری
دارد .معــارف اســامی نیــز ،احـرام بــه خــود و حــس ارزشــمندی را پایــهی رشــد و
تعالــی الهــی انســان میدانــد .پژوهــش حــارض بــا روشــی توصیفی_تحلیلــی ،بــه
هــدف دســتیابی بــه نقــش عزتنفــس در شــکلگیری هویــت دینــی کــودکان،
آیــات و روایــات مرتبــط بــا موضــوع را بررســی و تحلیــل کــرده اســت .پرســش
اصلــی پژوهــش آن اســت کــه ایجــاد و پــرورش عزتنفــس در دوران کودکــی،
چــه نقشــی در شــکلگیری صحیــح هویــت دینــی ایفــا میکنــد؟ پژوهــش حــارض
ضمــن بررســی مفهومشناســی عزتنفــس و هویــت دینــی و جایــگاه ایــن دو
مقولــه در معــارف دینــی ،بــه دو نتیجــه مهــم دســت یافــت :الــف .در شــکلگیری
هویــت دینــی نوجوانــان ،پــرورش عزتنفــس از زمان کودکی نقشــی اساســی دارد؛
ب .در معــارف اســامی ،توجــه بــه کرامــت انســانی و ایجــاد حــس ارزشــمندی،
راهــکاری اساســی بــرای شــکلدهی باورهــا و کنشهــای دینمدارانــه بهشــار
میآیــد .از ســوی دیگــر ،حــس حقــارت و نداشــن عزتنفــس ،انســان را بــه فســاد
بــاور دینــی و نافرمانــی در برابــر فرمانهــای خداونــد میکشــاند کــه نتیجــهی
آن ،تزلــزل اعتقــادی ،بــروز رفتارهــای ناســامل اجتامعــی و رشــد گرایشهــای
حیوانــی و پســت در وجــود انســان اســت؛ بنابرایــن ،ب ـرای شــکلگیری باورهــای
بنیادیــن اعتقــادی ،گرایشهــای متعالــی و رفتارهــای دینمدارانــه ،بایــد از کودکــی
عزتنفــس و احســاس ارزشــمندی را در وجــود فــرد تقویــت کــرد و رشــد داد.
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 .1بیان مسئله

بحــران هویــت ،تغییــر هویــت ،تعــارض هویــت و مشــکالت ناشــی از آن ،ازجملــه مســائل مهــم
گریبانگیــر جامعــهی برشیــت اســت کــه براینــد دیــدگاه مــادی و بیتوجهــی بــه وحــی و دیــن اســت.
احســاس پوچــی ،رسدرگمــی و بیارزشــی کــه از نتایــج بحـران هویــت بهشــار مــیرود ،همــواره فشــارهای
روانــی و اختاللهــای شــخصیتی و آســیبهای اجتامعــی بســیاری را ایجــاد کــرده اســت.
در ایـن میـان ،نقـش هویـت دینـی در سلامت فـردی و اجتامعـی بیبدیـل اسـت ،بهویـژه در نـگاه
دینشناسـانی ماننـد الیـاده که انسـان را موجودی دینی معرفـی میکنند (جـوادی ،1384 ،ص  )136و در نگاه
«حی متأله» میداننـد؛ یعنى موجود زنـدهاى كه زندگـی او در تألّه وى
برخـی مفسران اسلامی کـه انسـان را ّ
ِ
تجلى دارد و تألّـه ،همان ذوب شـدن در ظهور الهیّت اسـت و این هویت انسـان،تبدیلشـدنی نیسـت؛ زیرا
او در «احسـن تقویـم» و زیباتریـن صـورت ،آفریدهشـده اسـت (جـوادی آملـی ،1384 ،ج  ،1ص .)31
بـا شـکلدهی هویـت دینی ،نخسـت میتـوان به سلامت روانی و درنهایت ،به سـعادت و کامل انسـانی
در زندگـی سـامل دسـت یافـت و دوم ،در مراحـل رشـد ،بـه هویتهـای دیگر ماننـد هویت شـغلی ،تحصیلی،
اجتامعـی ،خانوادگـی نیـز جهت داد .این بدان علت اسـت كه دین برنامهای روشـمند و هدفمند برای همهی
مراحل و ابعاد زندگی در نظر دارد .اریکسـون رسـیدن به شـناخت فلسـفی در زندگی ،تعهد مکتبی و هویت
دینـی را مهمتریـن جنبـهی شـکلگیری هویت میداند؛ زیـرا مذهـب ،قدیمیترین و دیرپاترین نهادی اسـت
کـه پایبنـدی ،تعهـد و وفـاداری بـه ایدئولوژی را تشـویق میکنـد که بر اسـاس آن ،بحران شـکلگیری هویت،
بهطـور موفقیتآمیـزی حل میشـود (شـیرچی و دیگـران ،1398 ،ش  ،3ص .)87
ازایــنرو ،بایــد در تربیــت کــودک و آمادهســازی مقدمــات شــکلگیری هویــت دینــی و ســامل او ،از
مراحــل آغازیــن بــر مبنــای دیــن اقــدام کــرد .در کالم وحــی و معصومیــن(ع) ،بــر اهمیــت دورههــای آغازیــن
زندگــی در رشــد و تعالــی انســان ،تأکیــد بســیاری شــده اســت .حــرت علــی(ع) میفرمایــدَ « :مــن لَــم یَتَعلَّــم
الص َغـ ِر لَــم یَتَ َقـ َّدم ِفــی ال ِكـ َ ِ
ـر (متیمــی آمــدی ،1419 ،ص )649؛ كســی كــه در كودكــی نیامــوزد ،هرگــز در
ِفــی ِّ
بزرگــی اقــدام [مثبتــی] نخواهــد کــرد ».رضورت و اهمیــت اقدامــات بنیادیــن تربیتــی نیــز بهگونـهای اســت
کــه امیرمؤمنــان(ع) بـرای پیشــگیری از دو خطــر قســاوت دل و مشــغول شــدن عقــل انســان بــه امــور باطــل،
بـرای ایــن اقــدام تصمیــم میگیــرد و خطــاب بــه فرزنــد خــود ،در نامــهی  31نهجالبالغــه میفرمایــد« :إِنَّ َــا
ب قَ ْبـ َـل أَ ْن یَق ُْس ـ َو قَلْ ُبـ َـك َو
ـالَ َد ِ
ـك ِبـ ْ
ـی ٍء قَ ِبلَتْ ـ ُه فَ َبا َد ْرتُـ َ
ـی ِفی َهــا ِم ـ ْن شَ ـ ْ
قَلْـ ُ
ـب الْ َح ـ َد ِث ك َْالَ ْر ِض الْخَالِ َی ـ ِة َمــا أُلْ ِقـ َ
یَشْ ـتَ ِغ َل لُ ُّب ـك (ابنشــعبه حرانــی ،1404 ،ص )70؛ قلــب کــودک ماننــد زمینــی خالــی اســت کــه هــر بــذری
در آن ریختــه شــود ،میپذیــرد؛ پــس مــن بــه ادب آموخــن تــو اقــدام کــردم ،پیــش از آنکــه قلبــت قســاوت
پیــدا کنــد و عقــل تــو مشــغول شــود».
دادههــای روانشناســی نیــز بــر ایــن بــاور اذعــان دارد کــه هســتهی شــخصیت افـراد ،در هفــت ســال اول
زندگــی ،بهصــورت ناخــودآگاه شــکل میگیــرد و تــا پایــان عمــر ،بــر هــان اســاس و شــالوده پیــش مـیرود؛
بنابرایــن ،توجــه بــه ایجــاد مقدمــات و شــاخصههای شــکلدهی هویــت در ایــن ســنین ،بــرای همــهی
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مراحــل زندگــی او بســیار مهــم و اساســی خواهــد بــود ،بــه بــاور گِــزل« ،1كــودك در پنجســالگی ،نســخهی
كوچــك شــخص جوانــی اســت كــه بعــدا ً خواهــد شــد» (باهــر ،1378 ،ج  ،1ص .)20
بیتوجهــی بــه ایــن مهــم زمینههــای شــکلگیری و رشــد رفتارهــای ضــد اخالقــی و ضددینــی را در
کــودک فراهــم میســازد .آنچــه مهــم اســت توجــه بــه عوامــل تأثیرگــذار در شــکلگیری هویــت دینــی اســت.
عزتنفــس بــه معنــای داشــن احســاس ارزشــمندی ،ازجملــه عوامــل مهــم در ایجــاد هویــت دینــی اســت.
افـرادی کــه عزتنفــس مطلوبــی دارنــد ،ســازگار ،معارشتــی و وظیفهشــناس هســتند؛ در مقابــل ،عزتنفــس
پاییــن ســبب مشــکالت ســازگاری در همــهی زمینههــا میشــود (بــرک ،1385 ،ج  ،2ص .)71
«کوئینک» احساس خودارزشمندی را یکی از نیازهای معنوی میشامرد ()Koeing, H, G, 2008, p 25- 38
و براندن در بیان اهمیت آن ،ضمن مقایسهی عزتنفس با نیاز به غذا ،آن را نظام ایمنی آگاهی میداند که به
انسان ،مقاومت ،توامنندی و قدرت بازسازی میدهد (براندن ،1399 ،ص  .)43-42تحقیقات فورنیر ،گریف و
هیرمن نیز اینگونه نشان میدهد که میان معنویت و افزایش عزتنفس ،ارتباط دوسویه و معنادار مثبتی وجود
دارد (ساالریفر و همکاران ،1389 ،ص  .)118این در حالی است که پژوهشهای داخلی نیز ،نقش عزتنفس
و معنویت را در بهداشت و سالمت روانی و جسمی نشان میدهند (غالمی و بشلیده ،1390 ،ص  348- 331و
فرهوش ،1397 ،ص .)6
پرســش اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه پــرورش عزتنفــس و احســاس ارزشــمندی ،چــه نقشــی در
شــکلگیری هویــت دینــی کــوکان دارد؟

 .2پیشینهی پژوهش

دربــارهی عزتنفــس و نیــز هویــت دینــی ،کتــب و مقــاالت ارزشــمندی نوشتهشــده اســت .دربــارهی
هویــت دینــی بهصــورت خــاص ،میتــوان بــه کتــاب هویــت دینــی جوانــان (پژوهشــکده علمــی کاربــردی
باقرالعلــوم )1390 ،و نیــز کتــاب هویــت دینــی جوانــان و آموزههــای چالشبرانگیــز معــارص (ســجادی،
 )1391و مقــاالت مرتبــط بــا هویــت دینــی ماننــد« :رابطــهی ســاده و چندگانــهی هویــت دینــی و ســامت
روان و خوشبینــی» (کریــم نــژاد )1392 ،و «تأثیــر فضــای مجــازی بــر هویــت دینــی» (بذرافشــان)1392 ،
و «رابطــهی هویــت دینــی و رسمایــه اجتامعــی» (گنجــی و همــکاران )1389 ،و «مث ـرات فــردی -اجتامعــی
هویــت دینــی بــا تأکیــد بــر معــارف قــرآن کریــم و روایــات» (شــکربیگی )1399 ،و «بررســی تطبیقــی هویــت
ملــی و دینــی دانــش آمــوزان و عوامــل مؤثــر بــر آن» (علیـزاده اقــدم )1386 ،اشــاره کــرد .دربــارهی عزتنفس
بهصــورت خــاص نیــز ،آثــاری ماننــد کتــاب روانشناســی عزتنفــس (برانــدن ناتانیــل بــا ترجم ـهی مهــدی
قراچهداغــی )1399 ،و مقــاالت مرتبــط بــا ایــن حــوزه همچــون« :تأثیــر عزتنفــس بــر اضطـراب اجتامعــی»
(بیکــس یکانــی« ،)1399 ،رابطــهی عزتنفــس بــا اضطــراب اجتامعــی» (مهــودی )1398 ،و «عزتنفــس
و احــکام فقهــی آن» (علــوی )1398 ،و نیــز «عزتنفــس و تأثیــر تربیتــی آن از دیــدگاه قــرآن و حدیــث»
(نیلــی و همــکاران )1394 ،از ایــن دســت پژوهشهاســت؛ امــا پژوهــش حــارض ،ضمــن اذعــان بــه انجــام
1- Gesell.
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پژوهشهــای ســودمند در قالــب کتــاب و مقــاالت علمــی در ایــن دو حــوزه ،بهصــورت مج ـزا ،بــه تأثیــر
متغیــر عزتنفــس در شــکلگیری و تقویــت هویــت دینــی میپــردازد کــه کاری ناشــده و نــو اســت .البتــه
مردانــی و موحــد ،در پژوهشــی پیامیشــی بــا عنــوان «مطالعــه رابطــهی دی ـنداری و عزتنفــس در زنــان
متأهــل شــیرازی» ،بــه رابطــهی دی ـنداری و عزتنفــس در جامعــهی آمــاری مــورد پژوهــش پرداختهانــد و
در نتایــج حاصلــه ،بــه تأثیــر معنــادار افزایــش دیـنداری در عزتنفــس پــی بردهانــد .در پژوهــش توصیفــی
دیگــری تحــت عنــوان «پیونــد والدینــی و عزتنفــس در پیشبینــی ســبکهای هویــت دینــی نوجوانــان»،
شــیرچی و همکارانــش دریافتهانــد کــه میــان عزتنفــس و دو مؤلفــهی واکنشپذیــری و گریــز عاطفــی
پیونــد والدینــی و هویــت دینــی موفــق ،ارتبــاط مثبــت و معنــاداری وجــود دارد؛ امــا هــر دو پژوهــش
یادشــده ،نخســت بــا نگاهــی روانشــناختی و تربیتــی موضــوع را بررســی کردهانــد و دوم ،دربــارهی نقــش
پــرورش عزتنفــس در شــکلگیری و تقویــت هویــت دینــی ،آنهــم از نــگاه آیــات و روایــات ،بــه موضــوع
ننگریســتهاند کــه رســالت پژوهــش حــارض اســت.

 -3مفهوم شناسی عزتنفس

واژهی عزتنفـس در صـدر اسلام رایـج نبـوده و در لغتنامههـای عربـی -عربـی معارص ماننـد املنجد و
معجم الوسـیط نیز نیامده اسـت .در زبان فارسـی ،نفس به معنای شـخص انسـان ،ذات ،حقیقت هر شـیء،
روان؛ و عـزت بـه معنـای ارجمنـدی ،رسافـرازی ،عظمـت و بزرگـواری اسـت و عزتنفس به معنـای مناعت و
رشافـت آمـده اسـت (معیـن ،1371 ،ج  ،2ص  4773و دهخـدا ،1373،ذیل واژه عـزت ج ،10ص.)15861
عزت در زبان عربی ،بر شدت ،قوت و مانند آن ،از غلبه و چیرگی و برتری داللت میکند و به معنای
رسسختی گفتهشده است .عزت حالتی است که مانع میشود انسان شکست بخورد و عزیز کسی است که
غلبه میکند و شکست منیخورد (راغب اصفهانی  ،1412ج  ،1ص  563و طریحی ،1375 ،ج  ،4ص  27و .)26
بــا تکیــه بــر آرای لغتشناســان میتــوان گفــت :عزتنفــس در لغــت ،یعنــی حالتــی کــه شــخص
خــودش را قدرمتنــد و شکســتناپذیر میدانــد و بهآســانی ،خــواری و ذلــت منیپذیــرد.
معادل التینی این واژه« »self-esteemاست که در بیشرت مقاالت علمی پژوهشی در روانشناسی و علوم
تربیتی ،به «عزتنفس و حرمت خود» معادلیابی شده است که از واژهی التین « »aestimareبه معنی
«سنجش ،ارزشگذاری ،تخمین یا ارزیابی» ریشه میگیرد (نیلی ،نظری و موسوی ،1394 ،ص .)153-151
اصطــاح عزتنفــس ،یعنــی اینکــه فــرد چقــدر خــودش و توامنندیهایــش را ارزشــمند میشــارد و
توانایــی مقابلــه بــا چالشهــای آینــده را در خــود میبینــد .بهعــاوه ،عزتنفــس بُنیانــی احساســی اســت
کــه بــه طــرز فکــر ،احساســات و نــوع برخــورد اف ـراد در ارتبــاط بــا خودشــان و دیگ ـران شــکل میدهــد
و ب ـ ه عبارتــی ،مســتقیامً بــر مناســبات فــردی و اجتامعــی اثــر میگــذارد .عزتنفــس از تجــارب زندگــی،
حســاس ،تعیینکننــدهی احســاس خودارزشــی فــرد
بهویــژه در ســنین پاییــن نشــأت میگیــرد .ایــن تجـ ِ
ـارب ّ
در درازمــدت بهشــار میرونــد .امیــدی از زبــان اســکوایگر ،عزتنفــس را عنــر اصلــی موفقیــت در
عرصــهی زندگــی میدانــد کــه بــر رفتارهــا ،انتخابهــا و تصمیــات انســان تأثیــر میگــذارد و در صــورت
پائیــن بــودن آن ،مشــکالت هیجانــی و رفتــاری در اف ـراد پدیــد میآیــد (امیــدی و دیگ ـران ،1397 ،ص .)28
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بــه گفتـهی برخــی از پژوهشــگران ،دو مفهــوم «خودکارآمــدی» و «احســاس ارزشــمندی» جــزء متغیرهای
اصلــی عزتنفــس اســت .خودکارآمــدی ،یعنــی اینکــه فــرد بدانــد بـرای رســیدن بــه اهــداف خــود ،توامننــدی
الزم را دارد و احســاس ارزشــمندی ،یعنــی فــرد رصفنظــر از همــهی رشایــط و مقایســه بــا دیگ ـران ،خــود
را بــه رصف انســان بــودن بــا هرگونــه رشایطــی ،دارای شایســتگی و ارزشــمندی بدانــد و از ســوی دیگــر،
رصفنظــر از اینکــه دیگـران چــه شــکل و چــه وزن و چــه مقــدار پــول و ...دارنــد ،بــه حکــم انســان بــودن،
آنــان را ارزشــمند و قابلاح ـرام بدانــد (ســامت ،1397 ،ص  .)54برخــی نیــز تعامــل ابعــاد روانشــناختی و
معنــوی آدمــی ،در ایجــاد نگرشهــای مثبــت و ســازگاری را مؤثــر دانســتهاند (گــودرزی ،ســهرابی و فرخــی،
 ،1391ص )76-63و برخــی دیگــر نیــز ،ارزیابــی مثبــت فــرد از خویــش و احســاس ارزشــمندی نفــس را راه
نیــل بــه فضایــل اخالقــی میداننــد (آذربایجانــی و همــکاران ،1387 ،ص .)128
بههرحــال ،عزتنفــس بــا بســیاری از متغیرهــای شــناختی ،هیجانــی و رفتــاری ارتبــاط باالیــی دارد.
عــاوه بــر ایــن ،شــکلگیری هویــت کام ـاً یکپارچــه ،در گــرو وجــود عزتنفــس اســت و از ســوی دیگــر،
عزتنفــس مثبــت بــه حفــظ پیوســتگی ،بــا وجــود انتقــاالت رشــدی و نوســانات زندگــی ،کمــک فراوانــی
میکنــد (فرهــوش ،1397 ،ص .)6
درنهایــت ،وجــود احســاس ارزشــمندی خــود در مراحــل ابتدایــی رشــد ،ســبب شــکلگیری شــخصیتی
منســجم و ســامل میشــود و احســاس ثبــات ،فردیــت و هدفمنــدی بــه وی میدهــد و شــخص را در بــه
دســت آوردن شــخصیت دیــندار ،بهنجــار و عامــل بــه ارزشهــای اخالقــی یــاری خواهــد کــرد.
برخــی از پژوهشــگران ،عزتنفــس پائیــن را جــزء عوامل زمینــهای شــخصیتی ،در بروز رفتارهــای انحرافی
همچــون مــرف مــواد مخــدر میداننــد کــه ســبب میشــود فــرد بــا کوچکتریــن بحـران ،دچــار اضطـراب،
ناامیــدی و افرسدگــی گــردد (کرمــی و رفیعــی ،1397 ،ص  .)263اف ـرادی کــه عزتنفــس باالیــی دارنــد ،از
آنچــه هســتند ،راضــی و خشــنودند .چنیــن افـرادی بـرای اینکــه حــس خوبــی دربــارهی خودشــان پیــدا کننــد،
هیــچ نیــازی بــه مــرف مــواد مخــدر یــا روی آوردن بــه رفتارهــای پرخطــر منیبیننــد و بــه عوامــل خارجــی
ت و مقــام یــا درآمــد بــاال وابســته نیســتند .اف ـراد دارای عزتنفــس ،بــه خودشــان ،دیگ ـران و
ماننــد پُس ـ 
محیــط اطرافشــان احــرام میگذارنــد .انعطافپذیــری ازجملــه ویژگیهــای بــارز ایــن افــراد اســت؛ بــه
ایــن معنــی کــه بهآســانی قادرنــد خودشــان را از ناامیدیهــا و شکسـتها بیــرون بکشــند .چنیــن افـرادی،
از پیرشفــت و تحــول اســتقبال میکننــد ،اهــل مــدارا هســتند و ب هراحتــی خشــنود میشــوند .عزتنفــس
بــاال موجــب میشــود فــرد راحتتــر بتوانــد ببخشــد و پذیـرای خــود و دیگـران باشــد .ایــن عامــل در بعــد
اجتامعــی ،تعدیلکننــدهی فشــار روانــی اجتامعــی اســت کــه بــر زمینههــای روابــط خانوادگــی ،تعاملهــای
اجتامعــی ،عملکــرد تحصیلــی ،اضطـراب امتحــان ،احســاس خودارزشــمندی کلــی و ادراک شایســتگی مبتنــی
اســت (مردوخــی و دیگـران ،1398 ،ص .)39

 -4جایگاه عزتنفس در معارف دینی

عزتنفــس در تعریــف دینــی ،یعنــی فــرد خــودش را بنــدهی ارزشــمند خداونــد بدانــد و در مســیر
نزدیکــی بــه خداونــد ،احســاس توامننــدی کنــد ،بفهمــد بــا تــاش میتوانــد بهمراتــب بــاالی معنویــت و قــرب
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خــدا دســت یابــد (فرهــوش ،1397 ،ص .)98
در نــگاه تربیتــی اســام ،مفهــوم «حرمــت خــود» (مجموعــه ارزشــیابی و قضاوتهایــی كــه فــرد دربارهی
خــود دارد) ،مناسـبترین عبــارت بـرای معنــای واژهی عزتنفــس اســت.
بــر اســاس آنچــه در تعریــف لغــوی گفتــه شــد ،از دیــدگاه اســام ،عزتنفــس عبــارت اســت از حالــت
شکســتناپذیر و تــوان مقاومــت در برابــر ســختیها و مشــكالت و نپذیرفــن ذلــت در موقعیتهــای
دشــوار زندگــی كــه در اثــر نوعــی عملكــرد در انســان پدیــد میآیــد و داشــن ایــن حالــت ،ســبب برتــری فــرد
از دیــد خــود و دیگـران میشــود؛ بدیــن علــت ،افـرادی كــه در برابــر ســختی و مشــكالت مقــاوم و رسســخت
هســتند ،میتواننــد در موقعیتهــای گوناگــون ،خــود را حفــظ کننــد و بــه پیــروزی و رسبلنــدی نائــل شــوند.
شــخصی كــه عزتنفــس دارد ،از چنــان شــخصیت معنــوی محکــم و قــدرت روحــی باالیــی برخــوردار اســت
كــه منیتــوان او را تحــت تأثیــر قـرار داد و بــر او غلبــه كــرد (شــجاعی ،1387 ،ص .)50
بــا توجــه بــه آیــات ،احادیــث و روایــات فراوانــی كــه دربــارهی نفــس و حــاالت آن واردشــده اســت ،در
اســام از حرمــت خــود ،عزتنفــس و عنــوان احـرام بــه خــود ،بــا بیــان جمالتــی یادشــده اســت كــه نشــانهی
كرامــت انســان اســت.
اســام ،محــور و پایــهی همــهی تعلیــات اخالقــی خــود را بــر عــزت و کرامــت نفــس نهــاده و در
آموزههــای دینــی ،روی هیــچ موضوعــی بــه ایــن انــدازه تکیــه نکــرده اســت (مطهــری ،1372 ،ص .)168
اســام هــر چیــزی را کــه زمینهســاز ذلــت باشــد ،ازجملــه تقاضــا و درخواســت از اشــخاص و یــا هــر عملــی را
کــه کمرتیــن رابطـهای بــا خــوار شــدن انســان داشــته باشــد ،نهــی کــرده اســت ،بــا ایــن نــگاه کــه عزتنفــس
از درون انســان رسچشــمه میگیــرد و تنهــا پــس از شناســایی ،پذیــرش و اح ـرام نهــادن بــه هســته اصیــل
خویــش اســت كــه فــرد میتوانــد بــه آن دســت یابــد (مــکارم شــیرازی ،1374،ج  ،24ص .)170-169
قابلتوجــه اینكــه در بعضــی از آیــات قــرآن و ازجملــه در آیـهی  10ســورهی فاطــر ،عــزت منحـرا ً از آن
خــدا شمردهشــده اســت و در آیــات یادشــده میافزایــد« :و از آنِ رســول او و مؤمنــان اســت؛ زیـرا اولیــاء و
دوســتان خــدا نیــز (منونـهی كوچكــی) از عــزت او را دارنــد و بــه او متكــی هســتند».
توجــه دادنِ انســان بــه مقــام و موقعیــت و ارزش او ،در رسارس قــرآن مــوج میزنــد ،بهگون ـهای کــه
پــرورش عزتنفــس ،راهــردی تربیتــی ب ـرای شــکلدهی هویتــی الهــی از نــگاه قــرآن اســت.
انســان در قــرآن ،تنهــا موجــودى اســت كــه خداونــد در آفرینــش او ،خــود را ســتوده اســتَ « :ف َت َبــا َركَ اللهَُّ
السـ ِ
ـموات َو
«س ـ َّخ َر لَكُـ ْ
ا ْح َس ـ ُن الْخَالِ ِقیــن» (مؤمنــون )14 :و همهچیــز را بــه تســخیر او درآوردهَ :
ـم َمــا ِف َّ
َمــا ِف ا َْل ْرض» (لقــان )20 :و در آفرینــش ،او را بــه بهرتیــن وجــه خلــق کــرده اســت« :لَ َقــدْ َخلَ ْق َنــا ا ِْلن َْســانِ
ىف ا ْح َســنِ تَقْویــم» (تیــن )4 :و فرشــتگان را امــر کــرده تــا بــر او تعظیــم کننــدَ « :و إِ ْذ ُقلْنــا لِلْ َمالئِكَـ ِة ا ُْسـ ُجدُوا
ِل َد َم» (بقــره)34 :؛ همچنیــن تــاج کرامــت را کــه مخصــوص خــود اوســت (مؤمنــون 116 :و انفطــار ،)6 :از
میــان همـهی موجــودات ،بــه انســان داده اســت .خداونــد میفرمایــد« :مــا آدمـ یزادگان را گرامــی داشــتیم...
و آنــان را بــر بســیاری از موجوداتــی کــه خلــق کردیــم ،برتــری بخشــیدیم و انــواع فضیلتهــا و كرامتهــا
ـم ِمـ َن الطَّ ِّی َبـ ِ
ـات
ـر َو الْ َب ْحـ ِر َو َر َز ْق َنا ُهـ ْ
را بــه او مرحمــت كردیــم؛ َو لَ َقــدْ كَ َّر ْم َنــا َب ِنـىآ َد َم َو َح َملْ َنــا ُهـ ْ
ـم ِف الْـ َ ِّ
ى كَ ِثیـ ٍر ِم َّمـ ْن َخلَ ْق َنــا تَف ِْضیــا» (ارساء .)70 :قــرآن ،تحقیــر و توهیــن بــه کرامــت انســانی را
َو فَضَّ لْ َنا ُهــم َعـ 
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َف َق ْو َمــهُ َفأَطا ُعــوهُ» (زخــرف.)54 :
َاسـ َتخ َّ
ســیرهی فرعونــی میدانــد« :ف ْ
ـت ِفیـ ِه
کرامــت انســان بــه ســبب وجــود عنــر ملکوتــی و نفخــهی روح الهــی در انســان اســت« :نَ َف ْخـ ُ
ِمـ ْن ُرو ِحـى» (حجــر .)29 :روح خــدا در او دمیــده شــد؛ ازایـنرو ،سـزاوار جانشــینی خداونــد در روی زمیــن
«ان َجا ِعـ ٌـل ِف ا َْل ْر ِض َخلِی َفــه» (بقــره.)30 :
گردیــدّ :
از نــگاه خداونــد ،انجــام گناهــان و مبتــا شــدن بــه پســتیها نیــز ،خــود اثــر نداشــن عزتنفــس اســت
السـ ِّی َئ ِ
ـم ِمـ َن
ـم ِذلَّـ ٌة َمــا لَ ُهـ ْ
ات َجـ َزا ُء َسـ ِّی َئ ٍة بِ ِ ْثلِ َهــا َوتَ ْر َه ُق ُهـ ْ
و بــر حقــارت بیشــر میافزایــدَ « :والَّ ِذیـ َن ك ََسـ ُبوا َّ
ـم ِفی َهــا خَالِدُونَ
ـاب ال َّنــا ِر ُهـ ْ
اللَّـ ِه ِمـ ْن َع ِاصـ ٍـم كَأَنَّ َــا أُغ ِْشـ َی ْت ُو ُجو ُه ُهـ ْ
ـم ِقطَ ًعــا ِمـ َن اللَّ ْیــلِ ُمظْلِـ ًـا أُولَ ِئــكَ أَ ْص َحـ ُ
(یونــس)27 :؛ کســانی کــه مرتکــب بدیهــا شــدند ،کیف ـ ِر بــدی ،ماننــد هــان بــدی اســت .آنــان را ذلتــی
ـذاب خــدا نیســت ،گویــی چهرههایشــان بــا
فــوق تصــور فرامیگیــرد .ب ـرای آنــان هیــچ نگهدارنــدهای از عـ ِ
ـب تــار پوشــیده شــده اســت ،آنــان اهــل آتشانــد و در آن جاودانهان ـد».
پارههایــی از شـ ِ
تذکـر قـرآن بـه کرامـت ذاتـی انسـان و التفات شـخص بر این جنبـه ،انسـان را برمیانگیزاند کـه به اصول
اخالقـی همچـون صداقـت ،عدالـت ،ایثـار و غیـره پایبنـد باشـد تـا بـه ایـن حـس ارزشـمندی و کرامت رضبه
نخـورد و درصورتیکـه ایـن مفاهیـم اخالقـی ،بـه کرامـت انسـان رضبـه بزنـد ،انسـان میتوانـد از آن دسـت
بکشـد .در روایتـی ،امیرمؤمنـان(ع) میفرمایـد« :خویشتن را از عذرخواهی بینیاز داری ،بهرت اسـت از اینکه با
راسـتی و صـدق ،بـه ذلـت عذرخواهی تـن دردهی» (رشیـف رضـی ،1414 ،ص .)533
در روایــات اســامی نیــز ،تأکیــد بــر ایــن مســئله ،بهوفــور بــه چشــم میخــورد؛ تــا آنجــا کــه در
دســتورات مهــم روایــی آمــده اســت كــه مؤمــن نبایــد وســایل ذلــت خــود را فراهــم ســازد ،خــدا خواســته
اســت او عزیــز باشــد و بـرای حفــظ ایــن عــزت ،بایســتی تــاش کنــد .در حدیثــی از امــام صــادق(ع) در تفســیر
ض إِ َل الْ ُم ْؤ ِمــنِ أُ ُمــو َر ُه
آیـهی «وللــه العــز ُة و لرســولِه و للمومنیــن» (فاطــر )10 :آمــده اســت« :إِ َن اللَّـ َه فَـ َّو َ 
ـال یَ ُقـ ُ
ـولَ -و لِلَّـ ِه الْ ِعـ َّز ُة َو لِ َر ُســولِ ِه َو لِلْ ُم ْؤ ِم ِنیـ َن
ُكلَّ َهــا َو لَـ ْم یُ َفـ ِّو ْض إِلَ ْیـ ِه أَ ْن یَ ُكــو َن َذلِیـ ًـا أَ َمــا ت َْسـ َم ُع اللَّـ َه ت َ َعـ َ
فَالْ ُم ْؤ ِمـ ُن یَ ُكــو ُن َعزِیـزا ً َو َل یَ ُكــو ُن َذلِیـ ًـا قَـ َ
ـال إِ َّن الْ ُم ْؤ ِمـ َن أَ َعـ ُّز ِمـ َن الْ َج َبــلِ ِلَ َّن الْ َج َبـ َـل یُ ْسـتَق َُّل ِم ْنـ ُه بِالْ َم َعــا ِو ِل
ـی ٍء (طوســی ،1407،ج  ،6ص )179؛ خداونــد همــهی امــور مؤمــن را بــه
َو الْ ُم ْؤ ِمـ َن لَ یُ ْسـتَق َُّل ِمـ ْن ِدی ِنـ ِه بِشَ ـ ْ
خــود او واگــذار منــوده؛ امــا بــه او واگــذار نکــرده اســت کــه ذلیــل باشــد .آیــا ســخن خــدا را نشــنیدهای کــه
میفرمایــد" :عــزت از آن خــدا و رســول او و مؤمنــان اســت؛ امــا منافقــان منیداننــد؟" پــس مؤمــن همیشــه
عزیــز اســت و ذلیــل نیســت .مؤمــن از كــوه محكمتــر و پرصالبتتــر اســت؛ زی ـرا ممكــن اســت كــوه را
بــا كلنگهــا تخریــب كــرد؛ امــا چیــزی از دیــن مؤمــن هرگــز جــدا منیشــود ».در حدیــث دیگــری ،ایشــان
ـل لَـ ُه َو كَ ْیـ َـف یُـ ِـذ ُّل نَف َْسـ ُه قَـ َ
ـال یَتَ َعـ َّر ُض لِـ َـا لَ یُ ِطیـ ُـق
میفرماینــد« :لَ یَ ْن َب ِغـ ی لِلْ ُم ْؤ ِمــنِ أَ ْن یُـ ِـذ َل نَف َْسـ ُه ِقیـ َ
(کلینــی ،1407 ،ج  ،5ص )64؛ سـزاوار نیســت مؤمــن خــود را ذلیــل كنــد ،ســؤال شــد :چگونــه خــود را ذلیــل
میكنــد؟ فرمــود :بــه رساغ كاری م ـیرود كــه از او ســاخته نیســت!»
َ
ِ
ـاس قَـ ْدرا ً الَّــذی لَ یَـ َرى
امــام کاظــم(ع) نیــز در قــدر و منزلــت انســان چنیــن میفرمایــد« :إِ َن أ ْعظَـ َم ال َّنـ ِ 
ال ُّدنْیَــا لِ َنف ِْسـ ِه َخطَـرا (هــان ،ج  ،1ص )13؛ باالتریــن مــردم از نظــر قــدر و منزلــت ،کســی اســت کــه دنیــا را
بهــای خــود منیدانــد».
(ع)
این در صورتی اتفاق میافتد که انسان بهای خویش را به بیان امیرمؤمنان  ،تنها و تنها بهشت بداند و
نقش پرورش عزتنفس در کودکان بر شکلگیری هویت دینی با تکیه بر آیات و روایات
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حارض به معاملهی آن به غیربهشت نباشد (رشیف رضی ،1414 ،ص )556؛ زیرا خداوند او را موجودى فناناپذیر
قرار داده است« :ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء» (ابنبابویه ،1414 ،ص  )14و آن که ارزش خود را بداند
و نفسش برایش ارزشمند باشد ،دنیا و پستیها برایش کوچک و دورانداختنی است ،هامنطور که حرضت
فرمودندَ « :م ْن كَ ُر َم ْت َعلَیْ ِه نَف ُْس ُه َهان َْت َعلَیْ ِه ال ُّدنْیَا (ابن شعبه حرانی ،1404 ،ص )278؛ هر کس نفسش کریم
باشد [عزتنفس داشته باشد] ،دنیا برای او خوار و کوچک میشود» و این نشان میدهد که عزتنفس ،آرامش
و خودکنرتلی میآورد تا شخص ب هراحتی با امیال خود مبارزه کند.
عــاوه بــر ایــن ،در روایــات آمــده اســت کــه کســی ،جــز انســان پســت و فرومایــه تکــر منیکنــدَ « :مــا
َــر إِ َّل َو ِضیــ ٌع» (لیثــی واحــدی ،1376 ،ص  .)475هامنطــور کــه شــیطان بــه ســبب احســاس خــواری
تَك َّ َ
کــه در برابــر آدم پیــدا کــرد ،در مقــام ج ـران ایــن بیارزشــی خــود تکــر کــرد و بــه گنــاه افتــاد و ب ـرای
همیشــه ســقوط کــرد و بــا ایــن بیــان ،میتــوان نتیجــه گرفــت :ابتــدای هــر گنــاه و عمــل نابهنجــار ،احســاس
بیارزشــی و خفــت در فــرد اســت؛ زی ـرا شــخصیتهای دچــار عزتنفــس پاییــن و بیاعتــادی بــه خــود،
معمــوالً دچــار خودبرتربینــی نســبت بــه دیگراننــد و بــا کوچــک کــردن دیگ ـران ،بــه دنبــال ج ـران ایــن
احســاس خفــت هســتند.
(ص)
آسیبهای نبو ِد عزتنفس نیز در روایات بیان شده است؛ بهعنوان منونه ،پیامرب ریشهی دروغگویی را
«ل یَك ِْذ ُب الْكَا ِذ ُب إِ َّل ِم ْن َم َهانَ ِة نَف ِْس ه (مفید ،1413 ،ص )232؛ درو غگو
در پستی نفس انسان دروغگو میداندَ :
دروغ منیگوید ،مگر به سبب حقارتی که در نفس احساس میکند» و نفاق و دوچهرگی که از آفات حقارت
نفس و احساسبیارزشی است ،هامنگونه که امیرمؤمنان علی(ع) فرمودند« :دوچهرگی ناشی از احساس ذلت
و خودکمبینی است» (متیمی آمدی ،1410 ،ص .)722
پــس روایــات نیــز ،آثــار مثبــت عزتنفــس و آســیبهای حــس ذلــت را برمیشــارند و اثــر آن را بــه
وجــود آمــدن شــخصیتی متعــادل ،متعالــی و خالــی از هرگونــه نابهنجــاری میداننــد و ذلــت نفــس را منشــأ
گمراهــی و حیرانــی در هویــت خــود میداننــد.

 -5پرورش عزتنفس در کودکان

نتیجــهی مطالــب بیانشــده تاکنــون ،از جایــگاه مهــم عزتنفــس در شــکلگیری شــخصیت ســامل در
انســان نشــان دارد کــه شــالودهی آن در دوران کودکــی و از ســوی پــدر و مــادر بــا روشهــای صحیــح تربیتــی،
ازجملــه روش الگوســازی پایهریــزی میشــود .كوپــر اســمیت 1مینویســد :پرسانــی كــه از عزتنفــس باالیــی
برخوردارنــد ،معمــوالً پــدر و مادرشــان اعتامدبهنفــس خوبــی دارنــد .ایــن نــوع والدیــن ،از ثبــات هیجانــی
و اتــكای بــه خــود برخوردارنــد و در پــرورش و تربیــت فرزنــدان ،توافــق كاملــی میــان آنــان و فرزندانشــان
مشــاهده میشــود (آذربایجانــی و دیگ ـران ،1390 ،ج  ،2ص  .)855درحالیکــه او رابطــهی معنــاداری میــان
عواملــی ازقبیــل ثــروت خانوادگــی ،تحصیــات ،مــکان زندگــی ،طبقــه اجتامعی ،شــغل پــدر و یا حضــور دامئی
مــادر در منــزل و عزتنفــس منییابــد ،درعینحــال ،چهــار عامــل را در تحــول عزتنفــس کــودک مهــم
1- C.Smith
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میدانــد :الــف .ارزشــی کــه کــودک از ســوی دیگ ـران و از طریــق اب ـراز مهــر و محبــت ،تحســین و توجــه
دریافــت میکنــد؛ ب .تجرب ـهی هم ـراه بــا موفقیــت کــودک؛ ج .تعریــف شــخصی کــودک از موفقیــت و
شکســت؛ د .شــیوهی کــودک در ارتبــاط بــا بازخــورد منفــی یــا انتقــاد (برانــدن ،1399 ،ص .)191
روایاتــی نیــز دراینبــاره وجــود دارد کــه ارزش دادن بــه فرزنــدان و حفــظ کرامــت آنــان ،ازجملــه وظایف
مهمــی اســت کــه بـرای والدیــن برمیشــارد .پیامــر اكــرم(ص) میفرمایــد« :أكْ ِر ُمــوا أ ْوال َدكُـ ْم َوأ ْح ِسـ ُنوا آدابَ ُهـ ْم
(بروجــردی ،1386 ،ج  ،26ص )850؛ بــه فرزنــدان خــود نیكــی كنیــد و آنــان را بهخوبــی ادب كنیــد».
ت َقـ ُّدم تکریــم و ایجــاد عزتنفــس در کــودکان بــر ُحســن ادب ،خــود نشــانگر اهمیــت و ارزشگــذاری بــر
شــخصیت انســان در مراحــل کودکــی اســت کــه زیربنــای تربیــت صحیــح خواهــد بود.
امـام رضـا(ع) نیـز وزن احترام و ادب در معـارشت بـا کـودکان را هامننـد معـارشت با بزرگسـاالن میداند
الص ِغیـ ِر َو الْ َكبِیـر» (مجلسـی ،1403 ،ج  ،73ص  )167و این
اشت َ
و بـر ایـن امـر تأکیـد دارد« :أَ ْج ِم ْ
َـك َم َع َّ
ـل ُم َع َ َ
(ص)
مسـئله آنقـدر مهـم اسـت کـه پیامبر اسلام بـا آن شـخصیت و عظمـت الهـی ،بـه کـودکان سلام و احرتام
میکردنـد.
در بــاب ســیرهی اهلبیــت و اهمیــت اح ـرام و تکریــم کــودکان ،روایــات بســیاری وجــود دارد کــه از
حیطــهی ایــن مقالــه بیــرون اســت امــا آنچــه میتــوان از مجموعــه روایــات دریافــت ،ایــن اســت کــه پــرورش
عزتنفــس و اح ـرام و احســاس ارزشــمندی ،از کودکــی رشوع میشــود تــا آثــار ایــن عــزت در طــول عمــر
دیــده شــود.
در کنــار پذیــرش بــدون رشط کــودک و اح ـرام و ارزش نهــادن بــه او ،بایــد بــذر مســئولیتپذیری را از
هــان کودکــی در نهــاد کــودک کاشــت تــا در آینــده ،در قبــال مســئولیتهای دینــی ،اخالقــی و اجتامعــی
دچــار مشــکل نگــردد؛ زیـرا مســئولیتپذیری زیربنــای عزتنفــس اســت و ایــن هــان تربیـ ِ
ـت دینــی اســت
کــه نتیجــهی آن پــرورش عزتنفــس خواهــد بــود و بــه دنبــال آن ،آثــار خارقالعــادهای در ســامت و تعــادل
شــخصیت نوجــوان شــکل میگیــرد (نــوروزی و بدیعیــان ،1388 ،ص  .)235مثــرهی ایــن تربیــت دینــی و
پــرورش عزتنفــس کــودک ،شــکلگیری انســانی اســت کــه بـرای خــود حرمــت ،رشافــت و شــخصیت قائــل
اســت و بزرگــواری خــود را در همهحــال حفــظ میکنــد و ایــن یکــی از اهــداف مهــم تربیــت اســت کــه
انســان بهگونـهای تربیــت شــود کــه اعتــای روحــی بیابــد و خــود را از پســتی و فرومایگــی رهــا ســازد و ایــن
از ابعــاد انســان الهــی اســت (جــوادی آملــی ،1369 ،ص .)23-21
حاصــل ایــن نــوع تربیــت ،انســانی بــا عزتنفــس و شــخصیتی باصالبــت اســت کــه در برابــر ســختیها
میایســتد و بــه تباهــی و سســتی کشــانده نخواهــد شــد کــه یــا راهــی ب ـرای برونرفــت خواهــد یافــت و
یــا راهــی خواهــد ســاخت.

 -6هویت دینی

هویت در لغت عبارت است از هستی ،وجود و آنچه سبب شناسایی شخص باشد .هویت به معنی
حقیقت جزئیه آمده است؛ یعنی هرگاه ماهیت با تشخص در نظر گرفته شود (معین ،1371 ،ج  ،4ص .)5228
دهخدا ،هویت را نزد حكیامن و متكلامن «ت َشخّص» دانسته است و در ادامه ،هویت را بر وجود خارجی
نقش پرورش عزتنفس در کودکان بر شکلگیری هویت دینی با تکیه بر آیات و روایات
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تطبیق میدهد (دهخدا ،1373 ،ج  ،14ص .)20866
ایــن واژه در اصطــاح ،بــه معنــای خــو ِد اساســی و مســتمر فــرد ،مفهومــی درونــی و ذهنــی از خویــش
بهعنــوان یــك شــخص اســت (پورافــکاری ،1376 ،ج  ،1ص .)719
اریــك اریكســون 1دربــارهی «هویــت خــود» 2،بــه احســاس هویــت اشــاره میکنــد کــه توانایــی تجربــهی
«خــود» را بهعنــوان پدیــدهای مــداوم و یكنواخــت دارد و توانایــی انجــام رفتــاری هامهنــگ بــا آن را فراهــم
میكنــد (بــرك ،1381 ،ج  ،1ص  .)487برخــی دیگــر ،در تعریــف اصطالحــی ،بــه ایــن نكتــه اشــاره كردهانــد
كــه هویــت ،برداشــت ســازمانیافتهای از خــود اســت كــه از ارزشهــا ،عقایــد و اهدافــی تشــكیل میشــود
كــه فــرد ،خــود را نســبت بــه آنهــا متعهــد میدانــد (هــان) .در مطالعــهای ،جنیفــر نشــان داد عواملــی
همچــون تجــارب خانوادگــی از جنــگ و درگیــری بــا تجــارب حاشیهنشــینی و مذهــب ،در شــکلگیری
هویــت کــودکان مؤثــر اســت (.)Jennifer Johansen, 2000, p 1- 9
هویــت دینــی را میتــوان مجموعــهای شــناختی ،اعتقــادی و روانــی شــامل ارزشهــا ،هنجارهــا ،باورهــا،
احساســات ،منادهــا ،طــرز تلقیهــا و آگاهیهــای مختــص بــه یــک خــود فــردی – اجتامعــی دانســت کــه
حــول یــک محــور غایــی (مفهــوم مقــدس) ســازمانیافته اســت و بــا اثرگــذاری بــر کنشهــای اجتامعــی ،از
یکســو ،ســبب همبســتگی و انســجام درونگروهــی (درون دینــی) در میــان اعضــاء گــروه (دیــنداران)
میشــود و از ســوی دیگــر ،موجبــات متای ـزات «برونگروهــی» (بــرون دینــی) را بــا دیگــر اف ـراد و گروههــا
فراهــم مــیآورد (رئوفــی ،1389 ،ص .)105
ازآنجاکــه در شــکلگیری هویــت دینــی هــر فــرد ،ســه بعــد شــناخت ،انگیــزش و رفتــار او بایــد در نظــر
گرفتــه شــود ،بــا مراجعــه بــا آیــات نورانــی قــرآن میتــوان کامـاً بــه طــرح قــرآن در هویــت دینــی انســان
دســت یافــت .آیــات نورانــی قــرآن ،ابتــدا در مکــه ،شــالودهی اعتقــادی و بنیادیــن فکــری را دربــارهی مبــدأ و
معــاد پایهریــزی میکنــد و رسانجــام در مدینــه ،دســتورات اجتامعــی و روش رســیدن بــه ســعادت را پیــش
روی برشیــت مینهــد.
هویــت دینــی بــه علــت ماهیــت و محتوایــی کــه دارد ،تقریبـاً مهمتریــن بُعــد هویــت اســت کــه نقــش
بســیار تعیینکننــدهای در هویتیابــی کامــل اف ـراد دارد و میتــوان ادعــا کــرد کــه ایــن بُعــد از هویــت،
ســبب دوام و قــوام ســایر ابعــاد دیگــر میشــود و از ســوی دیگــر ،چالــش در ایــن حــوزه میتوانــد زمینهســاز
بحـران در ســایر ابعــاد هویتــی گــردد (نــوروزی ،1394 ،ص .)8
قـرآن کریـم سـه عنصر اساسـی اعتقـاد ،اخلاق و اعمال را از ارکان سـازنده هویـت انسـان میشمارد و
شـخصیتی کـه باایمان باشـد و اخلاق الهـی را در جـان خـود پیـاده کنـد و بر پایـهی آن ایمان و اخالق عمل
منایـد ،در حقیقـت ،هویـت واقعـی و انسـانی خویـش را پیـدا کرده اسـت (جـوادی آملـی ،1381 ،ص .)337
عــاوه بــر ایــن ،گرایــش بــه پرســتش از نیازهــای فطــری آدمــی در نــگاه قــرآن اســت؛ بــه ایــن معنــا
كــه فــرد ،مســتقل از هرگونــه یادگیــری ،متایــل بــه عبــادت و بندگــی خــدا را در درونــش احســاس میكنــد و
1- A.Arekson.
2- Identity ego.
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مجموعـهی ایــن مفاهیــم ،هــان هویــت دینــی اســت .هویــت دینــی را میتــوان بــا آثــار و فوایــد آن نیــز
معنــا کــرد .اولیــن و مهمتریــن دســتاورد ایــن هویــت ،یافــن پاســخ ب ـرای پرس ـشهای بنیادیــن و عمیــق
آدمــی اســت؛ پرسـشهایی كــه اگــر بیپاســخ مباننــد ،بحـران هویــت و مشــكالت پــس از آن ،انســان را دچــار
رسدرگمــی میكنــد.
معنــا بخشــیدن بــه جهــان ،یكــی دیگــر از آثــار هویــت دینــی اســت .ویلیــام جیمــز در تحلیــل نقــش
دیــن مینویســد :هنگامیکــه خــدا را در همهچیــز ببینیــم ،در پَس ـتترین چیزهــا ،عالیتریــن حقایــق را
درخواهیــم یافــت .در حقیقــت ،دنیــا ،دنیــای دیگــری جلــوه خواهــد كــرد (رشفــی ،1395 ،ص )102-96؛ زیـرا
هویــت دینــی ،انســان را بــه منبــع و پشــتوانهای متصــل میکنــد کــه از باالتریــن ثبــات برخــوردار اســت و
عــاوه بــر آن ،بــه جاودانــه بــودن انســان اشــاره دارد کــه جلــوهای زیبــا بــه او میدهــد و راههــای رســیدن
بــه کــال را ب ـرای او بیــان میكنــد.
بــر اســاس مطالــب بــاال ،تجلــی هویــت دینــی در انســان ،ترکیبــی اســت کــه بــا باورهــای صحیح بــه مبدأ
و معــاد و گرایشهــای متعالــی بــه پرســتش الهــی و کســب کــاالت معنــوی کــه ریشــهی معرفتشــناختی
دارد و نیــز انجــام تکالیــف الهــی بــر اســاس دســتورات خداونــد صــورت خواهــد گرفــت کــه از یکســو ،بســته
بــه درجــه ایــان و عمــل صالــح ،قابــل راســتیآزمایی خواهــد بــود و از ســوی دیگــر ،دســتاوردهای مهــم
شــناختی ،انگیزشــی و رفتــاری در فــرد و جامعــه خواهــد داشــت.
هرچنـد قـرآن ،بـه اقتضـای کتـاب قانـون و نقش هدایتـی خـود ،مانند کتب تألیفـی ،به تعریـف مفاهیم
کلیـدی یـک موضـوع منیپـردازد؛ امـا بـه ترسـیم اصـول و ضوابـط کلی هر مفهـوم وارد میشـود .قـرآن کریم
دیـن را وصیـت الهـی و مسـیر انتخابشـدهی هدایـت میدانـد (بقـره )132 :و عنصر اصلی آن را تسـلیم در
مقابـل فرمانهـای الهـی قلمـداد میکنـد (آلعمـران )19 :کـه بـرای همـهی برشیـت در نظـر گرفتـه اسـت
(انفـال )39 :و وعـدهی پیـروزی دیـن خـود را بـر سـایر ادیان سـاختگی داده اسـت (توبه .)33 :در نـگاه قرآن،
هویـت دینـی هـر فـرد ،ترکیبـی از بعـد اعتقادی و انگیزشـی و رفتاری اوسـت .در بعد اعتقـادی ،قرآن هویت
دینـی هـر فـرد را در گـرو باورهـای غایتگرایانـهی او میدانـد کـه هدف و فلسـفهی آفرینش انسـان و نقش
او را در مسـیر سـعادت روشـن میکنـد؛ بنابرایـن ،در آیـات توحیـدی و معـاد تلاش میکند نوع نگاه انسـان
را سمتوسـوی توحیـدی و فرجاماندیشـی ببرد .در بعـد گرایشهـا نیـز ،قـرآن گرایـش بـه پرسـتش و عبادت
اس
را جـزء گرایشهـای فطـری هـر انسـانی میدانـدَ « :فأَ ِق ْم َو ْج َهـكَ لِلدِّیـنِ َح ِنیفاً ِفطْـ َر َت اَللّـ ِه اَلَّ ِتی َفطَـ َر اَل ّن َ
َعلَ ْیهـا ال تَ ْب ِد َ
ـاس ال َی ْعلَ ُمـونَ (روم)30 :؛ پـس [بـا توجـه به
ْثر اَل ّن ِ
یـل لِ َخل ِ
ْـق اَللّـ ِه ذلِـكَ اَلدِّیـ ُن اَلْ َق ِّی ُ
ـم َو ل ِكـ َّن أَك َ َ
بیپایـه بـودن رشک] حقگرایانـه و بـدون انحـراف بـا همـهی وجـودت ،بهسـوی ایـن دیـن [توحیـدی] روی
آور[ ،پایبنـد و اسـتوار بـر] رسشـت خـدا بـاش که مردم را بر آن رسشـته اسـت .بـرای آفرینش خـدا هیچگونه
تغییر و تبدیلی نیسـت .این اسـت دین درسـت و اسـتوار؛ اما بیشتر مردم معرفت و دانش [به این حقیقت
اصیـل] ندارند».
قــرآن در بعــد رفتــار نیــز ،انســان را بــه حضــور و وجــود اندیشــهی خداگرایانــه و معادباورانــه در عرصهی
زندگــی و رفتارهــای اجتامعــی آراســته میکنــد تــا در پرتــو آن ،یــک زندگــی مســئوالنهی فــردی و جمعــی
را شــکل دهــد و از بــروز فســاد اخالقــی و اجتامعــی جلوگیــری کنــد .هویــت دینــی شــکلگرفته بــر پایــهی
نقش پرورش عزتنفس در کودکان بر شکلگیری هویت دینی با تکیه بر آیات و روایات
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قــرآن ،عنــر کلیــدی خودکنرتلــی (تقــوا بــه مفهــوم قرآنــی آن) دارد کــه از بــروز رفتارهــای ناســامل جلوگیــری
میکنــد و قابلمقایســه بــا عنــر دیگرکنرتلــی نیســت .نتیجــهی ایجــاد ملکــهی تقــوا در انســان ،بازدارندگــی
از درون انسانهاســت کــه بــر پایـهی درک حضــور و نظــارت الهــی و حفــظ کرامــت انســان صــورت میگیــرد
و حریــم خداونــد و کرامــت انســان ،اجــازهی بــروز رفتارهــای ناســامل را منیدهــد.

 -7نقش عزتنفس در شکلگیری هویت دینی

هامنگونــه کــه در تعریــف هویــت دینــی گفتیــم ،هویــت دینــی را میتــوان مجموعــهای شــناختی،
اعتقــادی و روانــی شــامل ارزشهــا ،هنجارهــا ،باورهــا ،احساســات ،منادهــا ،طــرز تلقیهــا و آگاهیهــای
مختــص بــه یــک خــود فــردی – اجتامعــی دانســت کــه ســبب دســتیابی بــه هدفمنــدی آفرینــش و نیــز
معنــاداری زندگــی و پاســخ بــه پرســشهای بنیادیــن فکــری و اعتقــادی میشــود .ایــن دســتاوردهای مهــم
بــا نگاهــی کارکردگرایانــه ،نشــانهی اهمیــت ایــن جنبــه از هویــت اســت .بــرونداد اندیشــهی خداگرایانــه و
معادباورانــه کــه محصــول شــکلگیری هویــت دینــی اســت ،انســانهای دارای رفتــار ســامل فــردی و اجتامعــی
خواهــد بــود کــه هــم در مواجهــه بــا وقایــع و رویدادهــای زندگــی دچــار انفعــال و یــأس و واماندگــی
نخواهنــد شــد و هــم ســامت فــردی و اجتامعــی خــود و دیگـران را رسلوحــهی جــزء جــزء رفتارهــای خــود
قـرار خواهنــد داد .شــالودهی هویــت دینــی ،تســلیم در برابــر دســتورهای خداونــد و پذیــرش بندگــی اوســت
و در مقابــل ،نپذیرفــن ایــن هویــت ،بــه معنــای بــروز تنشهــا و ناهنجاریهــای فــردی و اجتامعــی خواهــد
بــود .تأثیــر عزتنفــس در شــکلگیری چنیــن هویتــی ،بــا ایــن گســرهی کارکــردی بدینجهــت اســت کــه
عزتنفــس و خودارزشــمندی ســبب میشــود انســان گوهــر وجــودیِ گرانقیمــت خــود را بــا خودکمبینــی
و رفتارهــای خـ ِ
ـاف شــأن انســانی دچــار بیمهــری نکنــد و مراقــب خــرج آن در هــر مســیری باشــد .هنگامــی
ایــن نــگاه در انســانِ دارای عزتنفــس شــکل گرفــت و او قیمــت خــود را بــاال دیــد ،خــوب میفهمــد کــه
تنهــا خریــدار او در عــامل هســتی ،خــدای اوســت .در اینجاســت کــه انســان تــاش میکنــد غیــر از فرمانهــای
الهــی بــه هیــچ نوایــی گــوش ندهــد و ابدیــت خــود را بــا رفتارهــای ناســامل از بیــن نــرد .او بهخوبــی
درمییابــد کــه معنــای ایــن دو آیــهی رشیفــه چیســت کــه «یَـ ْو َم ال یَ ْن َفـ ُـع مـ ٌ
ـال َو ال بَ ُنــونَ ﴿﴾ إِالّ َمـ ْن أَ َت اَللّــهَ
ـب َسـلِیمٍ (شــعراء)89 -88 :؛ روزی کــه هیــچ مــال و اوالدی ســود منیدهــد ،مگــر کســی کــه دلــی ســامل
ِب َقلْـ ٍ
[از رذایــل و خبایــث] بــه پیشــگاه خــدا بیــاورد ».اهمیــت ایــن تأثیرگــذاری هنگامــی روشــن میشــود کــه
بدانیــم عزتنفــس در همـهی ابعــاد وجــودی انســان کــه در هویــت دینــی او دخیــل اســت ،چــه تأثیراتــی
میگــذارد تــا در رونــد تربیــت دینــی و شــکل دادن بــه هویــت دینــی ،هــر بعــد وجــودی او را متناســب بــه
اهــداف غایــی هویــت دینــی تربیــت کــرد.
یکــی از ابعــاد وجــودی انســان ،بُعــد شــناختی اوســت .ایــن بُعــد هــم اثربخــش اســت و هــم از ســایر
ابعــاد ،یعنــی عاطفــی و رفتــاری ،اثرپذیــر اســت .آیــات قــرآن در دههــا مــورد ،از انســان هــم ایــان (بعــد
شــناخت) و هــم عمــل صالــح (بعــد رفتــار) را درخواســت میکنــد (مثـاً بقــره 25 :و  )82و عاقبــت انجــام
َلســواى أَنْ
رفتارهــای ناصحیــح را رضبــه بــه بعــد شــناختی انســان میدانــد« :ثُـ َّ
ـم كانَ عا ِق َبـ َة اَلَّ ِذیـ َن أَســاؤُا ا ُّ
كَ َّذ ُبــوا بِآیـ ِ
ـات اَللّـ ِه َو كانُــوا بِهــا َی ْسـ َت ْه ِزؤُنَ (روم )10 :آنــگاه رسانجــام کســانی کــه مرتکــب زشــتی شــدند ،بــه
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جایــی میرســد کــه آیــات خــدا را تکذیــب میکننــد و همــواره آنهــا را بــه ســخره میگیرنــد».
الزم اســت بدانیــم انســان در هــر مرحلــه از مراحــل رشــد خــود ،یــک سلســله توامنندیهــای شــناختی
دارد .روانشناســان ازجملــه ژان پیــاژه ،1رشــد شــناختی انســان را بــه ســه دوره تقســیم میکننــد :دورهی
حســی – حرکتــی در  2ســال اول ،دورهی عملیاتــی منطقــی عینــی تــا  12ســالگی و ســپس دورهی عملیــات
منطــق صــوری یــا دورهی تفکــر انتزاعــی (ســیف ،1387 ،ص .)89
ســومین دورهی تحــول شــناختی در آســتانهی نوجوانــی آغــاز و در اوایــل جوانــی تکمیــل میشــود؛
بنابرایــن ،یکــی از ویژگیهــای نوجــوان از نظــر شــناختی ایــن اســت کــه تفکــر انتزاعــی دارد و از نظــر
ذهنــی ،بــه بیشــرین کارایــی هوشــی میرســد.
در ایــن دوره ،گرایــش نوجوانــان بــه فلســفهی زندگــی ،آنــان را بهســوی مســائل اخالقــی ،سیاســی و
مذهبــی ســوق میدهــد و نوجــوان تــاش میکنــد هویــت مذهبــی خــود را شــکل دهــد؛ امــا بــه دالیــل
گوناگونــی ممکــن اســت در ایــن هویتیابــی دینــی ،بــا بح ـران روبــرو شــود و نتوانــد هویــت منســجم و
ثابتــی پیــدا کنــد و دچــار رسدرگمــی و بح ـران و در مواقعــی بیرغبتــی و گریــز از دیــن گــردد؛ زی ـرا بُعــد
شــناختی و عاطفــی ،پایههــای شــکلگیری هویــت دینــی را ایجــاد خواهنــد کــرد .از علــل بح ـران هویــت،
ناهمخوانــی بُعدهــای شــکلگرفتهی شــخصیتی نوجــوان بــا ماهیــت دیــن و هویــت ایدئــال دینــی اســت؛
ازای ـنرو ،بایــد در دو مرحلــهی شــناختی پیــش ،بــا روشهــای صحیــح تربیتــی ،بنمایــهی هویــت دینــی
کــودک بهدرســتی پایهریــزی شــود تــا در دورهی جوانــی دچــار رسدرگمــی و بح ـران نگــردد.
احســاس ارزشــمندی نیــز ،بهعنــوان بُنیــان اساســی بُعــد عاطفــی ،تأثیــر بســیار باالیــی در شــکلگیری
هویــت دینــی دارد و اگــر ایــن احســاس ،در ســنین کودکــی ،در شــخص نهادینــه نشــود ،آثــار آن در مراحــل
رشــد هویتــی او دیــده خواهــد شــد .عزتنفــس در میـزان ایــان ،پذیــرش و تعهــد بــه آموزههــا و دســتورهای
اســام و اجـرای احــکام الهــی ســهم فراوانــی دارد.
در معــارف اســام ،حــس ارزشــمندی نفــس ،یکــی از رضوریتریــن نیازهــا بـرای افزایــش توانایــی مقابلــه
بــا امیــال شــیطانی اســت و در مقابــل ،خفــت نفــس و نبــود احســاس ارزشــمندی در زندگــی فــرد ،شــخص را
بــه ورطــهی بیایامنــی و فســاد عملــی خواهــد کشــاند.
از سـوی دیگـر ،انسـان بـه دنبـال یکپارچگـی میان شـناختها یـا میان شـناختها و رفتار خویش اسـت؛
بنابرایـن ،کسـی کـه بـرای خود ارزش قائل اسـت ،اگـر کار غیراخالقی نیز انجام دهد ،دچـار ناهامهنگی و رنج
میشـود ،ازایـنرو ،از کار غیراخالقـی اجتنـاب میکند (آذربایجانی و همـکاران  ،1387ص .)128
علمای اخلاق نیـز به نقش احسـاس ارزشـمندی در تالش برای کسـب شـخصیت دینی ،فضایـل اخالقی و
اجتناب از رذایل اخالقی توجه بسـزایی داشـتهاند (مهدوی کنی  ،1389ص 20؛ تهرانی ،1391 ،ج  ،10ص .)53
در ادامــه ،تأثیــر عزتنفــس را در ســه بعــد وجــودی انســان کــه مرتبــط بــا هویــت دینــی اســت،
بهصــورت جداگانــه بررســی میکنیــم:
1- J.Piaget
نقش پرورش عزتنفس در کودکان بر شکلگیری هویت دینی با تکیه بر آیات و روایات
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گفتیــم عزتنفــس بــا دو مشــخصهی «خودکارآمــدی» و «احســاس ارزشــمندی» هم ـراه اســت .یقین ـاً
کســانی کــه عزتنفــس باالیــی دارنــد ،ب ـرای خــود ارزش قائلنــد و تــاش میکننــد گوهــر وجــود خــود را
ْخاسیـ َن
خــرج هــر کــس و هــر چیــزی نکننــد .اینــان بــا همــهی وجــود ،ایــن آیــه را درک میکننــد کــه «إِنَّ اَل ِ ِ
ُــرانُ اَلْ ُمبِیــ ُن (زمــر )15 :بیتردیــد
َــروا أَنْف َُســ ُه ْم َو أَ ْهلِیه ْ
ِــم َیــ ْو َم اَلْ ِقیا َمــ ِة أَال ذلِــكَ هُــ َو اَلْخ ْ
اَلَّ ِذیــ َن خ ِ ُ
زیانــکاران [واقعــی] کســانی هســتند کــه روز قیامــت ،رسمایـهی وجودشــان و کسانشــان را بــه تباهــی داده
باشــند .آگاه باشــید! کــه آن هــان زیــان آشــکار اســت».
اینـان میداننـد کـه بر مبنای قرآن ،همهی عزت از آن خداسـت (نسـاء ،)139 :درحالیکه برخی انسـانها
تلاش میکننـد عـزت خـود را بـا معبودانـی غیـر از خـدا بـه دسـت آورنـد (مریـم .)81 :ایـن در حالـی اسـت
کـه بـه فرمـودهی امیرمؤمنـان(ع) ،خـدا عـزت را بـه همـراه کربیایی خـود ،تنهـا ﺑـﺮای ﺧـﻮد برگزیده اسـت و از
دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪههـا ،آن دو را ﺑﺎزداﺷتـه اسـت و آن دو را ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان قـرار داده و آن ﮐـﺲ را ﮐـﻪ در
آرزوی ﻋﺰت و ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰه برخیـزد ،لعنـت کـرده اسـت (رشیـف رضـی ،1414 ،ص )285؛ بنابرایـن،
اساسـاً کسـی کـه طالـب عـزت اسـت ،بایـد آن را در درگاه الهـی بجویـدَ « :مـ ْن كانَ ُیرِیـدُ اَلْ ِعـ َّز َة َفلِلّـ ِه اَلْ ِعـ َّز ُة
َج ِمیعاً»(فاطـر)10 :؛ بنابرایـن ،بشر اصالتـاً عزتنفـس و قـدرت روح نـدارد و اگـر بخواهـد بـه عـزت روحـی
دسـت یابـد و از قـدرت معنـوی برخـوردار گـردد ،بایـد به عزیـز واقعی متکی شـود و خود را به قـدرت اصیل
الهـی پیونـد دهـد تـا در پرتـو آن ،از ذلـت و زبونـی مصـون مباند و بر مشـکالت فائـق آید و مقهـور این و آن
نشـود و در برابـر حـوادث و رویدادهـا از پـای درنیایـد (فلسـفی ،1379 ،ص .)14
عزتنفــس ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دل و ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷـﻮد و او را از ﺧﻀـﻮع و ﺗﺴـﻠﯿﻢ و ﺳــــﺎزش در
ﺑﺮاﺑــــﺮ ﻃﺎﻏﯿــــﺎن و ﯾﺎﻏﯿــــﺎن بازمـیدارد و در ﺑﺮاﺑــــﺮ زر و زور نفوذناپذیــر میکنــد .اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﺎ اﯾﺎﻤن ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺑـﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآیــد ﮐﻪ ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﯽ ﻗـﺪرت و ﻋـﺰت اﺳـﺖ (نیلــی ،نظــری و موســوی ،1394 ،ص .)151
بنابرایــن ،بایــد از دوران کودکــی و در فراینــد تربیــت دینــی ،کــودکان را بــا مفاهیــم «خــدای عزیــز» کــه
«عزتآفرینــی» تنهــا بــه دســت اوســت ،آشــنا کــرد .در ایــن صــورت اســت کــه در آینــده ،جــز بــه درگاه
خداونــد ،ب ـرای خودارزشــمندی روی منــیآورد .اساس ـاً چــون عــزت صفتــی اســت کــه منح ـرا ً در اختیــار
خداســت ،هنگامیکــه کــودک ،عزیــز و بزرگــوار تربیــت شــد ،بــه اقتضــای تشــابه خداونــد بــا ملکــهی کرامت
درونــی خویــش ،بهســوی خــدا بیشــر کشــیده میشــود و هویــت اعتقــادی او ،آن هــم در بنیانیتریــن
باورهــا ،بهســوی پذیــرش خداونــد متامیــل میگــردد و بندگــی و بردگــی هرکســی را منیپذیــرد و بــه
«ســا َع ُة ُذ ٍل لَ ت َ ِفــی ِب ِع ـ َّز ِة
فرمــودهی امیرمؤمنــان(ع) ،لحظ ـهای ذلــت را بــا عمــری عــزت عــوض منیکنــدَ :
ک عمــر عــزت منــیارزد».
ال َّد ْهـ ِر (لیثــی واحــدی ،1376 ،ص )284؛ یــک ســاعت [یــا یکلحظــه] ذلــت ،بــه یـ 
محصــول شــناختی عزتنفــس ،چنــد معرفــت بنیادیــن خواهــد بــود .1 :شــناخت خــدای عزیــز کــه متــام
عــزت بــه دســت اوســت و راه دســتیابی بــه عــزت نیــز گــوش دادن بــه فرمانهــای اوســت؛  .2شــناخت ارزش
نفــس و مراقبــت از آن و جلوگیــری از خــرج بیهــودهی آن در مســائل پســت و ناچیــز ،هامنگونــه کــه امیــر
(ع)
ـی ِم ـ َن ْالُ ُمــور (ابنشــعبه
علــم و بیــان ،حــرت علــی فرمودنــدَ « :عظِّ ُمــوا أَقْ َدا َركُ ـ ْم بِالتَّغَافُــلِ َعــنِ ال َّدنِـ ِّ
حرانــی ،1404 ،ص )224؛ ارزش خــود را بــا چشمپوشــی از امــور پســت و ناچیــز بــاال بیاوریــد»؛  .3شــناخت
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اوصــاف الهــی و دســتیابی بــه آن و تشــبه بــه خداونــد در ایــن صفــات کــه خــود ســبب تجلــی صفــات
اخالقــی و رفتارهــای انســانی در ســطح جامعــه میشــود؛  .4شــناخت هدفمنــدی و معنــاداری زندگــی کــه
هــم عبــور از شــداید دنیــا را راحتتــر میکنــد و هــم نــگاه ابــدی بــه انســان میدهــد تــا از اســارت
پســتیها و مادیــات برهــد.
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بــر اســاس بیانــات بــاال ،در تبییــن تأثی ـرات شــناختی عزتنفــس در زمینــهی هویــت دینــی ،بایــد بــه
ایــن مهــم توجــه کنیــم کــه مبــدأ گرایشهــا و انگیزههــای انســان ،تحــت تأثیــر ایــن شــناخت ،بــه هــر ســو
نخواهــد رفــت .مؤمنــانِ دارای عزتنفــس بــا کــال افتخــار ،شــعار «إِلَ ِهــی کَ َفــی ِبــی ِعـ ّزا ً أَن أَکُــو َن لَــکَ َعبــدا ً
(کراجکــی ،1410 ،ج  ،1ص )386؛ خدایــا بـرای عــزت مــن همیــن بــس کــه بنــدهی تــو باشــم» ،رس میدهنــد.
کســانی کــه عزتنفــس دارنــد ،مبــدأ گرایشهــای درونــی آنــان ،بهســوی امــور عالــی ســوق پیــدا میکنــد
ـت َعلَ ْی ـ ِه
و اجــازه منیدهنــد نفسشــان بــه امــور پســت آلــوده شــود .امیرمؤمنــان(ع) میفرمایــدَ « :م ـ ْن كَ ُر َمـ ْ
نَف ُْسـ ُه لَـ ْم یُ ِه ْن َهــا بِالْ َم ْع ِص َیـ ِة (لیثــی واحــدی)439 ،1376 ،؛ هــر کــس نفســش کریــم و عزیــز باشــد ،بــه نفــس
خویــش ،بــا گنــاه توهیــن منیکنــد».
اصــل گرایشهــای درونــی کــودک ،اصــاح نیــت او یعنــی «حســن فاعلــی» اســت کــه در پرتــو ایــان بــه
ـب الْ ُم ْؤ ِمــنِ
خداونــد و متایــل بــه کــاالت اخالقــی و انســانی حاصــل میشــود .امــام صــادق(ع) فرمــودَ « :ح ْسـ ُ
ِعـ ّزا ً إِ ْن َرأَى ُم ْن َكـرا ً أَ ْن یَ ْعلَـ َم اللَّـ ُه ِمـ ْن نِیَّ ِتـ ِه أَنَّـ ُه لَـ ُه كَا ِره (کلینــی ،1407،ج  ،5ص )60؛ در عزیــز بــودن مؤمــن
همیــن بــس کــه هــرگاه کار زشــت و ناپســندی مشــاهده کــرد ،خــدای متعــال از نیّتــش دربــارهی ناخــوش
داشــن آن منکــر آگاه باشــد».
ازآنجاکــه عزتنفــس از یکســو ،در متایــات درونــی کــودک ریشــه دارد و از ســوی دیگــر ،بــر اســاس
روایــات ،بنــای دیــن بــر پایــهی محبــت چیــده شــده اســت (برقــی ،1371،ج  ،1ص  ،)263عزتنفــس و
احســاس ارزشــمندی موجــب میشــود احســاس افتخــار بــه مســلامن بــودن ،احســاس آرامــش بــه ســبب
نیایــش ،احســاس نفــرت و کینــه نســبت بــه طاغوتهــا و ظاملــان ،احســاس همــدردی دربــارهی مظلومــان و
ســایر همکیشــان خــود ،در وجــود کــودک شــکوفا گــردد .در ایــن صــورت ،بــه بیــان امــام زینالعابدیــن(ع)،
انســان میفهمــد کــه «طَا َعـ ُة ُولَ ِة ْالَ ْمـ ِر تَ َــا ُم الْ ِعـ ِّز (ابنشــعبه حرانــی ،1404 ،ص )283؛ اطاعــت والیــان امــر
امامــت ،متــام عــزت یــک مؤمــن اســت».
بنابرایــن ،جــز مســیر والیــت را طــی منیکنــد و حتــی در جزئیتریــن امــور زندگــی نیــز ،مراقــب حفــظ
عزتنفــس خویــش اســت و حتــی حاجــات عــادی زندگــی خویــش را بــر اســاس بیــان پیامــر بزرگــوار اســام،
ـج ِب ِع ـ َّز ِة األَن ُفـ ِ
ـس فَ ـ ِإ َّن
بــا مقیــاس عزتنفــس دنبــال میکنــد .ایشــان در بیانــی فرمودنــد« :ا ُطلُبُــوا ال َح َوائِـ َ
االُ ُمــو َر تَجـرِی بِاملَقَا ِدیـ ِر (پاینــده ،1382 ،ص )218؛ نیازهــای خــود را بــا عزتنفــس طلــب کنیــد؛ زیـرا امــور
بــر اســاس مقــدرات تنظیمشــده اســت».
گویــا رســول مکــرم اســام ایــن نکتــه را گوشــزد میکننــد کــه هــر جــا درخواســتی ،بــه بهــای خــرد شــدن
عــزت انســان مؤمــن صــورت گیــرد ،محصــول آن ،روزی انســان و مقــدر الهــی نیســت؛ بنابرایــن از دایــرهی
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برکــت و لطــف خداونــد خــارج خواهــد شــد.
حتــی مؤمــن دارای عــزت ،از ایــن مرحلــه فراتــر مــیرود و بــا نگاهــی الهیاتــی و کاملگرایانــه ،نفــس
خویــش را بــر اســاس قانــون طالیــی اخــاق کــه هــان قاعــدهی زریــن اســت ،معیــار خوبــی و بــدی قـرار
میدهــد (ارساء )7 :و هــر خوبــی بــه دیگـران را خوبــی بــه خــود و بهمنظــور عــزت خویــش و هــر بــدی بــه
دیگـران را بــدی بــه خــود و بـرای ذلــت خــود میبینــد .امیرمؤمنــان(ع) فرمــود« :إِ َّن َم ْك ُر َمـ ًة َص َن ْعتَ َهــا إِ َل أَ َحـ ٍـد
ِمـ َن ال َّنـ ِ
ـب ِمـ ْن َغ ْیـر َِك شُ ـ ْك َر َمــا َص َن ْع َت إِ َل نَف ِْسـ َـك
ـت ِب َهــا نَف َْسـ َـك َو َزیَّ ْنـ َ
ـاس إِنَّ َــا أَكْ َر ْمـ َ
ـت ِب َهــا ِع ْرضَ ـ َـك فَـ َـا تَطْلُـ ْ
(لیثــی واحــدی ،1376 ،ص )141؛ اگــر بــه کســی خوبــی کــردی درواقــع ،بــا ایــن کار خــود را گرامــی داشــتهای
و بــه خــودت آبــرو دادهای؛ پــس بــه ســبب خوبــیای کــه کــردهای ،از دیگـران خواهــان تشــکر نبــاش».
بــا وجــود عزتنفــس ،مبــدأ میــل انســان بهســوی خداونــد و خیـرات میچرخــد و نیــت انســان در هــر
امــری ،کســب رضایــت الهــی خواهــد بــود؛ زیـرا مؤمــن حقیقــی و دارای عزتنفــس ،ســامت قلــب خــود را
الصا ِدقَـ ِة َص ِ
«ص ِ
ـب
ـب ال ِّنیَّـ ِة َّ
از رذایــل ،راه رســتگاری ابــدی میدانــد ،چنانکــه امــام صــادق(ع) فرمــودَ :
احـ ُ
احـ ُ
ـس الْ َم ْحـذُو َر ِ
ات ِبتَ ْخلِیـ ِ
ـب ِمـ ْن َه َوا ِجـ ِ
ـال ِفــی ْالُ ُمــو ِر كُلِّ َهــا
ـص ال ِّن َّیـ ِة لِلَّـ ِه ت َ َعـ َ
السـلِیمِ ِلَ َّن َسـ َـا َم َة الْ َقلْـ ِ
الْ َقلْـ ِ
ـب َّ
ـال یَـ ْو َم ال یَ ْن َفـ ُع مـ ٌ
قَـ َ
ـب َسـلِیم… (مجلســی ،1403 ،ج  ،67ص
ـال اللَّـ ُه ت َ َعـ َ
ـال َو ال بَ ُنــونَ* إِلَّ َمـ ْن أَ َت اللَّـ َه ِب َقلْـ ٍ
)210؛ صاحــب ن ّیــت صادقــه ،صاحــب قلــب ســلیم (ســامل از هرگونــه رشک و کفــر و آلودگــی بــه گناه) اســت؛
زیـرا ســامت قلــب از وســاوس شــیطان کــه بایــد از آن بــر حــذر بــود ،بــه ســبب خالــص کــردن ن ّیــت بـرای
خداونــد ،در همــهی امــور تح ّقــق مییابــد .خداونــد ع ّزوجـ ّـل میفرمایــد :در روز قیامــت ،مــال و فرزنــدان
ســودى منیبخشــد ،مگــر كــى كــه بــا قلــب ســلیم بــه پیشــگاه خــدا آیــد».
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بــر اســاس مطالــب بــاال ،هنگامیکــه عزتنفــس ســبب شــکلگیری باورهــای ژرف بنیادیــن و
گرایشهــای متعالــی در انســان گردیــد ،در ادامــه موجــب میشــود احســاس انزجــار درونــی نســبت بــه
گناهــان ،در وجــود انســان شــکل گیــرد؛ زیـرا شــخص عزیــز میدانــد کــه گنــاه ســبب خــواری و ذلــت او در
برابــر خداونــد و خــروج از مــرز بندگــی و نیــز ســبب تحقیــر او در برابــر مــردم میشــود .چنیــن کســانی
حتــی اگــر بــا خطــا و گنــاه ،بــه مقصــود خــود و منفعــت خویــش هــم برســند ،متایلــی بــه انجــام گنــاه ندارند؛
زیـرا همــواره اصــل عقلــی اهـ ّم و مهــم را در نظــر میگیرنــد و مییابنــد کــه در برابــر گنــاه گــذرا ،چــه امــر
مهمتــری از دستشــان مــیرود.
(ع)
اینــان بــه فرمــودهی امــام مجتبــی  ،عــزت را در مســیر اطاعــت الهــی مییابنــد؛ نــه معصیــتَ « :م ـ ْن
أَ َرا َد ِع ـ ّزا ً ِبـ َـا َع ِشــی َر ٍة َو ِغ ًنــى ِبـ َـا َمــا ٍل َو َه ْی َب ـ ًة ِبـ َـا ُس ـلْطَانٍ فَلْ َی ْن ُقـ ْـل ِم ـ ْن ذ ُِّل َم ْع ِص َی ـ ِة اللَّ ـ ِه إِ َل ِع ـ ِّز طَا َع ِتــه
(ابنبابویــه ،1362 ،ج  ،1ص )169؛ هرکــس میخواهــد بــدون عشــیره ،عــزت بهدســت آورد و بــدون
ســلطنت ،هیبــت و عظمــت را؛ پــس بایــد از ذلــت نافرمانــی خداونــد ،بهســوی عــزت فرمانبــرداری از او
حرکــت کنــد».
(ع)
َ
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ِ
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ْ
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ْ َْ َ
ْ َ َ َ ْ
َ َّ َ َ ْ
ت َ ْبـذ ُُل ِمـ ْن نَف ِْسـ َـك ِع َوضــا (ابنشــعبه حرانــی ،1404 ،ص )77؛ خــود را از هــر پســتىاى بركنــار دار ،گرچــه تــو
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را بــه خواســتههایت برســاند؛ زی ـرا در برابــر آنچــه از خــود مىپــردازى ،چیــزى بــه دســت نخواهــى آورد».
(ع)
همیــن رســالت مراقبــت از نفــس اســت کــه امــام صــادق دربــارهی ســلوک رفتــاری امیرمؤمنــان
میفرمایــد« :كَا َن َر ُسـ ُ
السـ َـا َمَ ،و كَا َن أَ ِمیـ ُر
ـول اللَّـ ِه َصـ َّـى اللَّـ ُه َعلَیْـ ِه َو آلِـ ِه یُ َسـلِّ ُم َعـ َـى ال ِّن َســا ِءَ ،و یَـ ْر ُد ْد َن َعلَیْـ ِه َّ
ـول :أَت َ َخـ َّو ُف أ ْنَ
َ
ِ
ِ
ِ
ـى ال ِّن َســاءَ ،و كَا َن یَ ْكـ َر ُه أ ْن یُ َسـلِّ َم َعـ َـى الشَّ ــابَّة م ْن ُهـ َّنَ ،و یَ ُقـ ُ
السـ َـا ُم یُ َسـلِّ ُم َعـ َ 
الْ ُم ْؤ ِم ِنیـ َن َعلَیْـ ِه َّ
(ص)
ـب ِمـ َن ْالَ ْجـ ِر (کلینــی ،1407 ،ج  ،4ص )708؛ رســول خــدا
ـی أَكْـ َ ُ
ـر ِمـ َّـا أَطْلُـ ُ
یُ ْع ِج َب ِنــی َص ْوت ُ َهــا ،فَ َی ْد ُخـ َـل َعلَـ َّ
(ع)
بــه زنهــا ســام میکــرد و جوابشــان را میدادنــد؛ امــا شــیوهی امیراملؤمنیــن علــی ایــن بــود کــه بــه زنهــا
ســام میکــرد و خــوش نداشــت کــه بــه زنهــاى جــوان ســام کنــد و میفرمــود :میترســم آوازشــان م ـرا
خــوش آیــد و بیشــر از آن اجــرى کــه میجویــم[ ،گنــاه] بــه مــن رســد».
(ع)
رضورت کنــرل درونــی ،در نــگاه روانشــناختی و اخالقــی امیرمؤمنــان تــا جایــی اســت کــه ایشــان
ـك َر ِقیبــا» (لیثــی واحــدی ،1376 ،ص  .)85انســان بایــد از درون
ـى نَف ِْسـ َ
ـك َعـ َ 
ـل ِمـ ْن نَف ِْسـ َ
میفرمایــد« :ا ْج َعـ ْ
خویــش ،خــود را مراقبــت کنــد؛ زیـرا در نــگاه رســول مکــرم اســام ،بدتریــن مانــع و دشــمن ســعادت انســان،
نفــس اوســت (ورامبــن ابیفــراس ،1410 ،ج  ،1ص  )59کــه در جایــگاه آمریــت بــه بدیهــا قــرار دارد
(یوســف)53 :؛ بدیــن ســبب ،امیــر بیــان ،در عبــارت دیگــری و در اهمیــت ایــن موضــوع میفرمایــد :بدانیــد
هرکــس از نفــس خویــش ،واعــظ و بازدارنــدهای ب ـرای کمــک بــه خــود نداشــته باشــد ،از بیــرون نفــس
خویــش ،کســی منیتوانــد او را [از خطــا] بــازدارد و نصیحــت کنــد (رشیــف رضــی ،1414 ،ص  .)123در
اینجاســت کــه ایشــان ،هیــچ رشافتــی را باالتــر از اســام و هیــچ عزتــی را باالتــر از تقــوی و خودکنرتلــی
منیدانــد (کلینــی ،1407 ،ج  ،8ص .)19
نتیجــهی خودکنرتلــیِ برخاســته از عزتنفــس در بُعــد فــردی ،انجــام تکالیــف الهــی در قالــب بایدهــا و
نبایدهاســت؛ زیـرا انجــام تکالیــف را ســبب عزیــز شــدن خــود میدانــد و در بعــد اجتامعــی نیــز ،گذشــت
و انصــاف در مـراودات اجتامعــی ،رسلوحــهی رفتارهــای عزتمندانــه خویــش قـرار میدهــد .رســول گرامــی
اســام ،رابطــهی گذشــت از مــردم و عزتمــداری را چنیــن بیــان فرمودنــدَ « :علَ ْی ُك ـ ْم بِالْ َع ْف ـ ِو فَ ـ ِإ َّن الْ َع ْف ـ َو َل
یَزِیـ ُد الْ َع ْبـ َد إِ َّل ِعـ ّزا ً فَتَ َعافَـ ْوا یُ ِع َّزكُـ ُم اللَّـ ُه (کلینــی ،1407 ،ج  ،2ص )108؛ بــر شــا بــاد بــه گذشــن از یکدیگر؛
زیـرا گذشــت موجــب ازدیــاد عــزت بنــده میشــود؛ پــس بگذریــد تــا خداونــد شــا را عزیــز بــدارد».
در بیــان دیگــری ،امیرمؤمنــان(ع) دربــارهی انصــاف بــا مــردم و دریافــت عــزت از خداونــد میفرمایــد:
ـاس ِم ـ ْن نَف ِْس ـ ِه لَ ـ ْم یَ ـ ِز ْد ُه اللَّ ـ ُه إِ َّل ِع ـ ّزا ً (هــان ،ص )144؛ هرکــس از ســوی خویــش ،بــا
ـف ال َّنـ َ 
« َم ـ ْن یُ ْن ِصـ ِ
انصــاف بــا مــردم برخــورد کنــد ،خداونــد عزتــش را افــزون میکنــد».
بــر اســاس روایــات ،عزتطلبــی و حفــظ عزتنفــس ،در جزئیتریــن رفتارهــای اجتامعــی اثــر میگــذارد.
ـاس ِبـك ُِّل
ـر ال َّنـ َ 
امــام صــادق(ع) بــه مفضلبنقیــس کــه از حــال و روز خــود شــاکی بــود ،فرمــود« :إِیَّـ َ
ـاك أَ ْن ت ُ ْخـ ِ َ
َحالِـ َـك فَتَ ُهــو َن َعلَیْ ِه ـم (کلینــی ،1407 ،ج  ،4ص )21؛ از بازگــو کــردن همــهی رشح حــال خــود ب ـرای مــردم
پرهیــز کــن تــا خــوار نشــوی»؛ یعنــی حتــی در گفتگوهــای ســادهی اجتامعــی ،مراقــب شــخصیت و عــزت
خویــش بــاش .بــر اســاس بیانــات بــاال ،عزتنفــس ســبب بــروز رفتارهــای ســامل اجتامعــی و جلوگیــری از
ناهنجاریهــای منشــی ،حتــی در جزئیتریــن رفتارهــا میشــود.
نقش پرورش عزتنفس در کودکان بر شکلگیری هویت دینی با تکیه بر آیات و روایات

221

نتیجهگیری

ایــن پژوهــش ،ضمــن بیــان مفهــوم عزتنفــس و جایــگاه آن بهویــژه در آیــات و روایــات و نیــز بررســی
مفهــوم هویــت دینــی ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه مثــرهی عزتنفــس پرورشیافتــه از ابتــدای کودکــی ،تقویــت
اراده ،خودکارآمــدی ،احســاس ارزشــمندی و خودکنرتلــی خواهــد بــود و تقویــت اراده و خودکنرتلــی در فــرد،
شــخص را بــه کنــش و واکنشــی عاقالنــه و متناســب بــا ارزش نفــس در رشایــط گوناگــون ســوق میدهــد و در
برابــر فســاد ایامنــی و عملــی او را مقــاوم خواهــد کــرد و ایــن ســاختار در ســنین هویتیابــی ،به فــرد هویتی
دینــی و یکپارچــه خواهــد بخشــید .مهمتریــن یافتــهی ایــن پژوهــش ،ســهم مهمــی اســت کــه عزتنفــس در
شــکلگیری هویــت دینــی در آینــده کــودک خواهــد داشــت؛ بدیــن معنــا کــه عزتنفــس ســبب میشــود
باورهــای بنیادیــن ،ماننــد پذیــرش و پرســتش خداونــد و نیــز گرایشهــای متعالــی ،ماننــد میــل بــه کــاالت
و نیــز رفتارهــای ســامل در مواجهــه بــا لذتهــا و شــهوات از انســان صــادر شــود و او را در جنبــهی فــردی
و اجتامعــی ،بــه تعــادل فکــری و عملــی بکشــاند .نتیجـهی نهایــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه از یکســو،
بــه علــت آنکــه کرامــت انســانی و ایجــاد حــس ارزشــمندی ،راهــکاری اساســی ب ـرای شــکلدهی باورهــا و
کنشهــای دینمدارانــه بهحســاب میآیــد ،از ســوی دیگــر ،حــس حقــارت و نبــود عزتنفــس ،انســان را
بــه فســاد بــاور دینــی و نافرمانــی در برابــر دســتورهای خداونــد میکشــاند؛ بنابرایــن ،ب ـرای شــکلگیری
باورهــای بنیادیــن اعتقــادی ،گرایشهــای متعالــی و رفتارهــای دینمدارانــه ،بایــد از کودکــی عزتنفــس و
احســاس ارزشــمندی را در وجــود کــودک تقویــت و رشــد داد.
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خمین ــی 1383 ،ش.
•لیثی واحدی ،علیبنمحمد؛ عیونالحکم و املواعظ؛ قم :دارالحدیث 1376 ،ش.
•مجلسی ،محمدباقربنمحمدتقی؛ بحاراالنوار؛ چاپ دوم ،بیروت :احیاء الرتاث 1403 ،ق.
•مردوخـــی ،محمدســـعید؛ کمرزریـــن ،حمیـــد؛ خالدنـــژاد ،منـــا؛ «تأثیـــر آمـــوزش راهربدهـــای فراشـــناختی بـــر
عزتنف ــس تحصیل ــی ،ادراک شایس ــتگی و س ــامت روان دان ــش آم ــوزان دخ ــر تیزه ــوش ک ــرج»؛ روی ــش
روانشناســـی ،شـــارهی  ،36خـــرداد  1398ش.
•مطهری ،مرتضی؛ مقدمهای بر جهانبینی توحیدی؛ تهران :صدرا 1372 ،ش.
•معین ،محمد؛ فرهنگ معین؛ چاپ هشتم ،تهران :امیركبیر 1371 ،ش.
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•مفید ،محمدبنمحمد؛ اإلختصاص؛ قم ،املومتر العاملى اللفیة الشیخ املفید 1413 ،ق.
•مکارم شیرازی ،نارص؛ تفسیر منونه؛ تهران :دار الکتب االسالمیه 1374،ش.
•منصــوری ســپهر ،روحالــه؛ خداپناهــی ،محمدكریــم؛ حیــدری ،محمــود؛ «ناهامهنگــی شــناختی :تأثیــر متركــز بر خود
بــر تعدیلکنندگــی عزتنفــس در تغییــر نگــرش»؛ روانشناســی كاربــردی ،شــارهی  ،6پیاپــی  1391 ،22ش.
•مهدوی کنی ،محمدرضا؛ نقطههای آغاز در اخالق عملی؛ تهران :فرهنگ اسالمی 1389 ،ش.
•ن ــوروزی ،رض ــا عل ــی؛ بدیعی ــان ،راضی ــه؛ «الگ ــوی رواب ــط انس ــانی در تربی ــت دین ــی ب ــا تأکی ــد ب ــر س ــیره ام ــام
حس ــین علیهالس ــام»؛ اندیش ــه دین ــی ،ش ــارهی  1388 ،33ش.
•نیلـــی ،محمدرضـــا؛ نظـــری ،حســـین؛ موســـوی ،ســـتاره؛ «عزتنفـــس و آثـــار تربیتـــی آن از دیـــدگاه قـــرآن و
احادیـــث»؛ پژوهشهـــای اجتامعـــی اســـامی ،شـــارهی  1394 ،105ش.
• Koeing, H, G (2008), Religious attitudes and practices of hospitalized medically ill older adult.
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• Jennifer D,Johansen S (2020). Negotiating identity at the intersection of family legacy and present
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