
 ۷۶ـ  ۶۳، ص ۱۳۹۴ستان پاييز و زم، ۱۸، پياپي دومسال ششم، شماره    _______________________________   

1  

  

  

  

  یت اخالقیترب يربنایز یکرامت انسان

 
 تیم و تربیفلسفۀ تعل یتخصص يدکترا/  انیعل یره حاجین   nayerehalian@gmail.com  

 kbagheri4@yahoo.com   استاد دانشگاه تهران/  يخسرو باقر

 msharafi@ut.ac.ir  ه تهرانار دانشگایدانش/  یمحمدرضا شرف

  sajadism@modares.ac.ir   دانشیار دانشگاه تربیت مدرس/  يسجاد يدمهدیس

  26/10/1394: پذیرشـ  3/6/1394: دریافت

  چكيده

 یلت انسـان یده است، نعمت کرامـت و فضـ  یند سبحان به انسان بخشکه خداو ییها ن نعمتین و بزرگتریتر از مهم

لت، یشود و فض یانسان م یرد. کرامت، مربوط به شرافت ذاتیگ یانسان، سرچشمه م یاست که از مقام خالفت اله

ـ   می  میشود و آد مین یمحصور به کرامت ذات ینیکند. کرامت از نگاه د میان یر بیاو را نسبت به غ يبرتر ا توانـد ب

اسـت؛ امـا    ین ارزش، ارزش اکتسـاب یکسب کند و ا يتر ید و ارزش متعالیفزایبر آن ب يزکاریتقرب به خدا و پره

ن نقش کرامـت  یین پژوهش، تبیآنهاست. هدف ا یگران حفظ کرامت ذاتیرفتار ما با د يات، مبنایات و روایبنابر آ

ـ آ ین نوشتار، با بررسی. در ااست یمتربو  یمرب يبرا ییو استنتاج رهنمودها یت اخالقیدر ترب یانسان ات قـرآن،  ی

 روش استنتاج، اصـل ضـرورت   يریکارگ  در نظر گرفته شد و با به یت اخالقیترب يربنایبه عنوان ز یکرامت انسان

، حفـظ  یاخالقـ  يت، تغافـل از خطاهـا  یم شخصـ یتکر یتیترب يها و روش یت اخالقیانسان در ترب کرامت تجلی

  ن شد.ییگران تبیاعتراف به کماالت د گران ویخود و د يآبرو

  .ی، عمل اخالقیت اخالقی، اخالق، تربیکرامت انسان ها: کلیدواژه
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  مقدمه

 حیـات  طـول  در کـه  است؛ انتظاري اخالقی تربیت آموزشی نظام یک اصلی از انتظارات جمله از

 عمـل  که بس همین اخالقی تربیت اهمیت است. دربارة شده احساس آن دوش بر همواره انسان،

 هدف که اکرم پیامبر گرانسنگ است. گفتار شده مطرح رسالت انبیا اصلی هدف عنوان به آن به

اسـت   اخـالق  قلمرو در موجود شاهد زیباترین کند، می ذکر اخالقی تتمیم مکارم را خود نبوت از

از  2 آیـۀ  تـر،  واضـح  همه از و بقره سورة 151 و 129عمران  آل سورة 164 آیۀ مانند پایۀ آیاتی (بر

کـه   روسـت  ایـن  است). از» اخالقی تربیت و تزکیه«پیامبران  بعثت هدف ترین جمعه محوري سورة

 است. یافته اختصاص اخالق به اسالمی معارف عمدة و اساسی هاي بخش از یکی

 و آمـوزش  اصـلی  هـدف  نیز ارسطو و افالطون ،سقراط نظیر پیشین فیلسوفان الهی، ادیان بر عالوه

 دادگـري،  دانـایی،  ماننـد  اخالقـی  هنرهـاي  به آراسته و حمیده اخالق با هایی انسان روردنپ را پرورش

 کسـانی  معاصـر،  فیلسوفان میان از. )26ـ25، ص 1378گوتک، ( اند کرده معرفی خویشتنداري و تئجر

 بـه  نوطم را انسان ارجمندي کانتاند.  ستوده انسان برتر جنبۀ عنوان به را اخالق روسو و اسپینوزا مانند

 سـطح  تـرین  عـالی  و ینواپسـ  را اخالقی تربیت اخالقی، قانون تقدس بر تأکید ضمن، دانسته او اخالق

 .)72، ص 1374، یشکوه( داند می تربیت

 تربیـت  را حاضـر  قـرن  شایستۀ تربیت با اینکه و زندگی در به رغم اهمیت اخالق متأسفانه

و به رغم  شده اي عمده تغییرات دستخوش یتیترب بعد این اخیر، هاي سال در اند، دانسته اخالقی

 تربیـت  هـاي  برنامـه  در بسیاري خألهاي اخالقی، مباحث توسعۀ جهت در مربیان فراوان تالش

ن امـر اسـت   یدهندة ا قات نشانیاز تحق یج برخینتا .خورد می چشم به کشورمان تربیتی نظام اخالقی

به آنها عامـل اسـت    یدارند، اما کمتر کس را قبول یمذهب -  یاخالق يها ، ارزشياریکه افراد بس

ــ  هـا نشــان مـی   از پــژوهش ین برخـ یهمچنــ). 244- 239، ص 1373، ی(طـالب  رغــم  یدهنــد کـه عل

از معضالت جامعه اسـت   یکیها  به این ارزش يبندی، عدم پایاخالق يها مثبت به ارزش يها شیگرا

 ).97- 83، ص 1372ات، ی(ب

ـ ترب ۀاست که امروزه در عرص ییها يشوارن پژوهش، دیمورد نظر در ا یاصل ۀلئمس ـ ی بـا   یت اخالق

اخـالق   ۀاست کـه در فلسـف   یاز نواقص یناش يرایبسها تا حد  ين دشواریرسد ا میم. به نظر یآن مواجه

در راهبـرد   یقـ یم، به طرز عمیدار یت عمل اخالقیکه از ماه يشه دارد. تصوریر یت اخالقیرساز تربیز

ز بـه نوبـه خـود    یـ ن نواقص فلسفه اخـالق ن ی. همچنیابد بازتاب می یقت اخالیترب يها و اصول و روش
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ـ ا است که در تصور مـا از انسـان وجـود دارد. از    یاز نواقص یناش ت یـ رو فـراهم آوردن بهبـود در ترب   نی

مناسـب از انسـان در نظـر گرفتـه شـود و بـر اسـاس آن،         يدر گرو آن است که نخست تصور یاخالق

ـ ترب يهـا  در اصـول و روش  ییهـا  ید و بـه تبـع آن، دگرگـون   یفراهم آ متناسب با آن یاخالق ۀفلسف ت ی

 شود. ینیب شیپ یاخالق

در  يا عمـل، مطالعـه   کـرد اسـالمی   ین پژوهش، کوشش بر آن است که بر اسـاس رو یدر ا

ن شـود و بـا   یکرد مزبور تدویمتناسب با رو یعمل اخالق یرد و مبانیفلسفه اخالق صورت گ

ن پـژوهش، از  یا کرد اسالمی یشنهاد گردد. رویپ یت اخالقیترب يها نظر به آن، اصول و روش

پـژوهش قـرار خواهـد     ي) اخذ خواهد شد و مبنا125، ص 1382، يۀ انسان عامل (باقرینظر

در نظر  ی، انسان عاملیشۀ اسالمین امر است که در اندیکنندة ا نییۀ انسان عامل تبیگرفت. نظر

رشده از او را به خودش منتسب کرد و او را منشأ عملش توان اعمال صاد شود که می گرفته می

و  یشـ ی، گرایشناخت يسه مبناست: مبنا يوارة انسان عامل، عمل دارا در نظر گرفت. در طرح

و  یاز انسان اعم از درون یا حالتیگانۀ عمل، هر جلوه  سه ی. با توجه به مبانياریاخت -  ياراد

توان  ن صورت نمییر ایآید؛ در غ شد، عمل به شمار مییادشده با يبر سه مبنا یکه مبتن یرونیب

 يکه بر سـه مبنـا   يتوان گفت هر رفتار اساس می نیسخن گفت. برا منزلۀ عمل آدمی از آن به 

عمـل،   یشناخت يآید. مبنا باشد، عمل به شمار می یمبتن ياریاخت -  يو اراد یشی، گرایشناخت

ن یاست که ا یعیج مترتب بر آن دارد. طبینتااست که فرد از عمل و  ير و تصوریناظر به تصو

 یشناخت يتوان گفت که مبنا ز مییا و متحول باشد و متناسب با آن نیپو ير و تصور امریتصو

جانات فرد دربارة آن یالت و هیعمل، به تما یشیگرا يافته است؛ اما مبنایر و تحول ییعمل، تغ

 ياراد یز باشد. همچنین مبانیا پرهیبه اقدام ها معوق  جانین هیعمل اشاره دارد؛ اعم از آنکه ا

عمل  نش فرد دربارة انجام دادن عمل هستند و هنگامی یو گز يریگ میناظر بر تصم ياریاخت - 

م و انتخاب ی، تصمیدرون يها جانیو ه یرشناختیافت که عالوه بر وجود تصویتحقق خواهد 

  ابد.یز در مورد آن تحقق ین

ـ      رفتار آدمی يتوان برا میکه  یان انواع متفاوتیدر م از  یکـ ی یدر نظـر گرفـت، عمـل اخالق

اسـاس   نیاش صادق باشند. بـرا  د دربارهیگانه با سه یرو مبان نیا ن انواع عمل است، ازیتر برجسته

ن یرساز آن باشند و بر اساس ایز يو اراد یشی، گرایشناخت یاست که مبان يرفتار یعمل اخالق

  صورت گرفته باشد. یمبان
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و ، اخـالق را اثبـات   ۀطـ یت انسـان در ح یات، عاملیات و روایآ یم با بررسیدکر، تالش یژوهشدر پ

ـ  یشـناخت  یان مبـان یـ م. در مینکان یآن ب يرا برا يو اراد یشی، گرایشناحت یمبان کرامـت   آمـده  دسـت  هب

ـ یـ ن تحقیـ در نظر گرفته شده اسـت. در ا  یت اخالقیترب یشناخت ین مبانیتر از مهم یکی یانسان الش ق ت

 يبـرا را  ییها و بر اساس آن، اصول و روشکنیم ان یرا ب یت اخالقیدر ترب یم تا نقش کرامت انسانیدار

  م.یین نماییتب یت اخالقیترب

کرامـت  «عنـوان  بـا   يا نامـه  انیانجام شده است. در پاهاي پرشماري  پژوهش ینه کرامت انسانیدر زم

کرامـت پرداختـه و دارا    یبه مبـان نخست سنده ی، نوپور اهللادیبهروز  ۀنوشت »و موانع یت، مبانی، ماهیانسان

 و ، مسـجود فرشـتگان بـودن   یر جهـان هسـت  یانسان، تسخ ةار و ارادی، اختی، خالفت الهیبودن روح اله

 ۀسپس موانع کرامت را بـه دو دسـت   ؛ندک میمشخص  یکرامت انسان یانسان را به عنوان مبان یفطرت اله

و  ،يرا بـه عنـوان موانـع فـرد     یالت نفسانی، تماینیب ، خودبزرگینیب دکمو خو، میتقس یو اجتماع يفرد

و  ي، تجسـس، تهمـت، نـابرابر   يگـذار  افـراد، منـت   یت اجتماعیثیبه ح یرسان بی، آسیعدالت یظلم و ب

نـد و نقـش اخـالق را در حفـظ کرامـت انسـان       ک مـی ان یـ کرامت ب یض را به عنوان موانع اجتماعیتبع

  د.ینما میمشخص 

، محقـق  ارش آرامـش یـ ک ۀ، نوشـت »یسـت پزشـک  یدر اخـالق ز  یکرامت انسان«عنوان با  يا لهدر مقا

انسـان   یحقـوق اساسـ   يو آن را مبنـا  زدپـردا  مـی ان مختلـف  یـ کرامت در اسالم و اد يبه معنانخست 

ـ اسـت و با  یپزشک ستیاصول زهمۀ ناظر به  یدارد که کرامت انسان میان یبپایان سنده در یداند. نو می د ی

بـدن انسـان و...    يد و فروش اعضـا یانسان، خر ي، عدم کاالانگاریر حق زندگینظ یپزشک يرفتارهادر 

  نند.کرا لحاظ  یکرامت انسان

، نـژاد  مـی یل رحیاسـماع ، نوشـتۀ  »یبه کرامت انسـان  نگرش اسالمی «گر با عنوان ید يا در مقاله

را  یبه کرامت انسان المی اس ی، نگرشیدر مکاتب فلسف یمفهوم کرامت انسان یمحقق پس از بررس

، کرامـت ذاتـی   یشـۀ اسـالم  ی، در اند و فلسفی  هاي فکري دارد که برخالف جریان ان مییمطرح و ب

ها بـه دلیل داشـتن توانایی تعقـل، تفکـر، آزادي، اراده و    نوع شرافتی است که همۀ انسان  آن  انسان

ـ  اختیار و وجـهۀ الهـی، به طـور فـطري و یکسان از آن برخ ن اسـالم عـالوه بـر    یوردارنـد. همچن

کرامت اکتسابی، به کرامت ذاتی قایـل اسـت و آن را مــبناي عــدالت، آزادي و صـلح در جهـان       

نـۀ  یرو در زم شیت پژوهش پیدهندة اهم ، نشانینۀ کرامت انسانیقات انجام شده در زمیداند. تحق می

  م است.از منظر اسال یت اخالقیانسان و ترب یان کرامت ذاتیرابطۀ م
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 مبنا. ۱

، یآملـ  يجـواد (» اسـت  آمـده  آن امثـال  و يزیـ چ يبنا محل شالوده، اد،یبن یمعان به لغت، در مبنا ةواژ«

 امـور  از تر مهم که نظر، و شهیاند باب در. ردیگ میقرار  يگرید زیچ اساس و هیپا ه)، ک117، ص 1378

بـه   يفکر و ينظر یمبان ،ندسته یتنمب آن بر یفرع اتینظر که نیادیبن يمحورها است، یکیزیف و يماد

ة حـوز  در کـه  اسـت  ییهـا  تیـ واقع و هـا  هسـت  همـان  از عبـارت  قـت یحق در» مبنـا «. آینـد  شمار می

 آن، اسـاس  بـر  و ردیـ گ مـی  قرار  میعل اتینظر يربنایز و شود می یبررس یشناس انسان و یشناس یهست

 .گردند می استنباط یفرع قواعد و اصول

 ن،یادیبن يها شهیاند اساس نیبرا و است نظر مورد» مبنا« از مفهوم نیهم زین تیترب و میتعلة حوز در

 او یشناخت انسان و یشناس یهست يها دگاهید از برخاسته که ت،یترب م ویتعل  ةحوز در انسان ثابت و یکل

ـ ترب و میتعل يمبنا گر،یعبارت د به. دهند می لیتشک را يو یتیترب و یآموزش یمبان هستند،  هـوم مف ت،ی

ـ ریگ مـی  قرار تیترب و میتعل اصول انتزاع منشأ که است ییها تیواقع و ها هست از یفیتوص ـ ا از. دن رو  نی

 و آمـوزش  عـام  يمبـاد  بـه  نسـبت  انسـان  یمطالعـات  حـوزه  و ها شهیاند به نظر با تیترب و میتعل یمبان

 .است متعدد پرورش،

  يت اخالقيترب يشناخت يمبنا ،يکرامت انسان. ۲

سخاوت، شرافت، نفاست و عزت است. در صحاح و قـاموس گفتـه    ين فَرَس و کرامت به معناکرم بر وز

 اقرب الموارد؛ یعنی کرم ضد لئامت است. پس کریم به معناي سخی است. در کتاب »الکرم ضد اللوم«شده 

  گوید: می قاموس قرآنبه نقل از  راغبآمده است که هر آنچه که عزیز و نفیس باشد، کریم است. 

رم اگر وصف خدا واقع شود، مراد از آن احسان و نعمت آشکار خداست و اگر وصف انسـان  ک

شود و هر چیزي که در نـوع خـود    باشد، نام اخالق و افعال پسندیدة اوست که از وي ظاهر می

به انسان  يا سودین است که بزرگداشت یم ایشود. اکرام و تکر شریف است با کرم توصیف می

ف گردانـد  یا شـر یم یرسد او را کر یکه به او م يزیا چینباشد  يصان و خواربرسد که در آن نق

  ).114، ص 4، ج 1375، ینیحس ي(خسرو

  :دارد میان ین کرامت انسان، بییدر تب یآمل يجواد

، ير مکاتـب فکـر  یخاص خود را داراست که در واقع آنچه در سـا  يمعنا می کرامت آد  میم اسالیدر تعال

بـه   می م اسـال یاز مفهوم کرامت در تعـال  يا پرتویشود، تنها جزء و  میده یعزت نام ایتحت عنوان کرامت 

ـ کرامـت زا  یستگیم خلق شده و شاینفسه کر یم، نوع انسان فیرود. در منطق قرآن کر میشمار  د را هـم  ی

  ).18، ص 1384، یآمل يجواد( داراست
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ده است که در یرا چنان آفر توان گفت خداوند انسان می ین در باب معناي کرامت ذاتیبنابرا

ـ از امکانـات و مزا  يگـر از لحـاظ سـاختمان وجـود    یموجودات د یسه با برخیمقا  يشـتر یب يای

ن یـ در واقـع ا «رفته است. یم و ساختار امکاناتش به شکل بهتر صورت پذیبرخوردار است و تنظ

آن برخوردارنـد.  ها از  ژة خداوند به نوع انسان است و همۀ انسانیت ویاز عنا ینوع کرامت حاک

، 1374، ی(طباطبائ» دانند می يواسطۀ نعمت عقل به و انسان را به  ین کرامت ذاتیاز مفسر یبرخ

» دهنـد  نسبت می یو نفخۀ اله ین نوع کرامت را به جنبۀ ملکوتیز این یو برخ) «125، ص 13ج 

  ).739، ص 3، ج 1374، ي(مطهر

 یاتیـ ات قرآن، شماري از آیر آیدر تفسو استفاده از آن  يبا اثبات حرکت جوهر مالصدرا

نمونه، ضعف  ير کرده است. برایکرامت انسان تفس يمعنا اند، به  را که انسان را نکوهش کرده

است که موجب شده تا استعداد تحمل امانـت   یکرامت يهمراه با ظلوم و جهول بودن و آدمی 

ده یدن به کمال آفریرس يبرا آدمی « ،مالصدرابرسد. از نظر  یافته، به مقام خالفت الهیرا  یاله

را یـ اج باشـد؛ ز ید در ضعف و عجز و احتیوسته باین است که پیبر ا یلین دلیشده است و هم

اج و عجز یافت کند که در مقام احتیرا در ینوران يها و خلعت یتواند واردات اله یم يموجود

 یار بـدان اسـت کـه وصـف    بودن و افتخـ  یشود، توهم غن یدن به کمال میباشد. آنچه مانع رس

، ص 2، ج 1361(صدرالمتألهین، » است یو موجبِ استکبار و رانده شدن از بارگاه اله یطانیش

 - بر فرشتگان و اجنـه، نـه از جهـت روح اسـت      لت آدمی یفض« صدرالمتألهینباور  ). به 313

ـ یگونه که ش آن - و نه از جهت ماده  - کردند  یگونه که فرشتگان تصور م آن وهم کـرد و  طان ت

کـه   - ده شده بود، دانسـت  یده شده بود، برتر از انسان که از خاك آفریخود را که از آتش آفر

ـ  یۀً فَادخُلیۀً مرْضیِلَى ربک راض إ یتُها النَّفْس الْمطْمئنَّۀُ ارجِعیَ ا أی«ات یلت بنابر آین فضیا یف 

ادبيع خُلادیو نَّتاست (همان) که همان ضعف  یت و عاقبتیاز جهت غا )30- 27(فجر: » یج

  ل به آن است.یموجبِ ن و عجز آدمی

باشـد   یو نفخۀ اله یواسطۀ نعمت عقل باشد و چه مرتبط با جنبۀ ملکوت چه به  یکرامت انسان

م ین است که خداوند، فرزندان آدم را ذاتـاً تکـر  یدهندة ا و چه مربوط به هدف خلقت انسان، نشان

  گوید: در این باره می یعالمه طباطبائداده است.  يو آنان را بر بسیاري از کائنات برتر قرار کرده

ـ ا یعنینش انسان را مکرم قرار داده است؛ یخداوند در خلقت و آفر را در  ين کرامـت و بزرگـوار  ی

ود از تکـریم  مقص» و لَقَد کَرَّمنا بنی آدم«نش انسان قرار داده است. پس اینکه فرمود: یسرشت و آفر



   ۶۹ يت اخالقيترب يربنايز يکرامت انسان

اختصاص دادن به عنایت و شرافت دادن به خصوصیتى است کـه در دیگـران نباشـد، و بـا همـین      

کند، چون تکریم معنایى است نفسـى،   فرق پیدا مى» تفضیل«با » تکریم«خصوصیت است که معناى 

و  و در تکریم کارى به غیر نیست، بلکه تنها شخص مورد تکریم مورد نظر است که داراى شـرافتى 

کرامتى بشود؛ به خالف تفضیل که منظور از آن این است که شخص مورد تفضیل از دیگران برترى 

گوییم: انسـان در میـان سـایر     که او با دیگران در اصل آن عطیه شرکت دارد. حال مى یابد، درحالى

موجودات عالم خصوصیتى دارد که در دیگران نیست، و آن داشتن نعمـت عقـل اسـت، و معنـاى     

یل انسان بر سایر موجودات این است که در غیر عقل از سایر خصوصیات و صفات هم انسان بـر  تفض

 دیگران برترى داشته و هر کمالى که در سایر موجودات هست حد اعـالى آن در انسـان وجـود دارد   

  ).21، ص 13 ، ج 1374، ی(طباطبائ

توان گفـت کـه خداونـد بـه عنـوان       قرآن، می یات اخالقیبه آ یح، با نگاهیل قاطع و صرین دلیبه هم

ـ  یرا پا ی، کرامت انسانیمحور جهان هست خـود قـرار داده و از انسـان بـه      یۀ همۀ دسـتورهاي اخالق

 يهـا  گران، مواظـب کرامـت انسـان   یخواهد که در اعمال خود با د می ین حد و حدود الهییواسطۀ تع 

را بـه   یتـوان کرامـت انسـان    ن مـی یرا) باشد. بناب28- 27خود (نور:  ی) و کرامت ذات262گر (بقره: ید

ـ ییتع يمعنا خداوند مبنا نیدر نظر گرفت. بد یشناخت يعنوان مبنا را کرامـت انسـان    ین حدود اخالق

  اسالم، تالش دارد تا کرامت انسان همواره حفظ گردد. یم اخالقیان تعالیداند و با ب می

  بر اساس کرامت انسان يت اخالقيترب يها اصول و روش. ۳

ـ ینظـام ترب  ةدهند لیان عناصر تشکیبر شناخت روابط موجود م یجامع از اصل، مبتن نسبتاً یفیتعر ۀارائ  یت

ن جهت با مبنـا کـه خـود منشـأ اشـتقاق      یدهاست؛ از ای، و ناظر به بايهنجار یتیماه ياصلْ دارا« است.

، ص 1386 ،يبـاقر ( »هاسـت، متفـاوت اسـت    دارد و ناظر به هست یفیکامالً توص یتیاصل است و ماه

مقصـود  «است:   معانی گوناگون اصل، اصل تربیتی را چنین تعریف کردهدربارة پس از بحث  باقري .)87

ـ  اي است که می عامه ةقاعد ،از اصل  دسـتورالعملی کلـی در نظـر گرفـت و از آن بـه      ۀتوان آن را به منزل

  .)88، ص همان(» عنوان راهنماي عمل در تدابیر تربیتی استفاده کرد 

اي  هاي جزئی و فنون کاربردي و رفتارهاي عملی هاي تربیت، دستورالعمل ود از روشمقص

بخشـند؛ لـذا    رسانند و به آنها عینیت می است که اصول و اهداف تعلیم و تربیت را به ثمر می

هـا، بخش عملی و کاربردي فرایند تربیت را بر عهده دارند. ارتباط اصل با روش در  این روش

 يو سـودمند  یین ارتباط صـرفاً از لحـاظ کـارا   یشود. ا ه مییصل بر آنها توجت ایقالب حاکم

هـا از اصـول    شود روش نکه گفته مییرو ا نیا روش جهت رسیدن به هدف مورد نظر است؛ از
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کنندة  نییاند، بلکه اصول صرفاً تب ها معلول اصول ست که روشین نیا يگردند، به معنا اخذ می

  د.نحوة استفاده از آنها هستن

  یت اخالقیانسان در ترب کرامت تجلی ضرورتاصل . 3- 1

 سر داده و انسان سبحان به خداوند که گوهري ترین مهم در ،یضرورت توجه به کرامت انسان

نشـانۀ   آن برابـر  خضـوع در  و خشـوع  که است، نهفته آمده، فرود آن بر همۀ فرشتگان تعظیم

 کـه  کسـی  فرجـام  نیکند. بنـابرا  می وممحر و اخراج الهی محضر از را شیطان بندگی است و

 رانده کند، می رفتار ناشایست به طور و تکبر با ها با انسان انگارد و نادیده می را انسان کرامت

ـ ترب یاز مبـان  یکـ یاست. با نظر به کرامت انسان به عنـوان   الهی محضر از شدن ـ ی ، یت اخالق

گر موجودات هستند و به یاز او از دیمتۀ ایرا فراهم آورده که ما ییها انسان بهره يخداوند برا

م داشته و بر اساس آن ید انسان را کرین بایبنابرا«را بزرگ و مکرم داشته است.  يسبب آنها و

خاص اختصاص نداشته و شامل  ين امر به گروه، قشر، مذهب و نژادیرفتار نمود و ا با آدمی 

  ).191(همان، ص » شود ها می همۀ انسان

ـ را پا افت که کرامت آدمی یتوان  را در قرآن می ياریبس یات اخالقیانسان، آ با توجه به کرامت  يا هی

 یدارند. براي مثال، خداوند در دستور به انفاق، با توجه به کرامـت انسـان   ان مییب یاخالق يرفتارها يبرا

لُواْ صدقاتکُم بِـالمنِّ واالْذَى کَالَّـذى   یا اَیها الَّذینَ امنُواْ ال تُبط«دارد:  ان مییب یعمل انسان يرا برا ییارهایمع

گـذارى و آزار   هـاى خـویش را بـا منـت     ؛ اى آنان که ایمان دارید! صدقات و انفاق»ینْفقُ مالَه رِئاء النّاسِ

؛ »اللَّـه غَنـی حلـیم   قَولٌ معرُوف و مغْفرَةٌ خَیرٌ مـنْ صـدقَۀٍ یتْبعهـا أَذى و   «د: یفرما باطل نکنید. در ادامه می

  نیاز و بردبار است. اى که اذیت در پى دارد بهتر است، خدا بى پوشى، از صدقه سخن شایسته و پرده

کـه اگـر    فرمایـد  مـی آن خداونـد   ۀواسـط  ه است که ب ید بر کرامت و ارزش انسانین دستور با تأکیا

ـ نک یاسـت کـه بـه او کمـک مـال     د، بهتر از آن یرا با کالم و سخن خوب حفظ کن یکرامت انسان د، امـا  ی

گـر بـا توجـه و    ید يهـا  کشتار انسـان بارة بقره، در ةسور 280 ۀید. خداوند در آین ببریتش را از بیشخص

کُـم  تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتى حرَّم اللَّه االّ بِالحقِّ ذلکُم وصاکُم بِه لَعلَّ و الَ: «دیفرما مید بر حرمت داشتن آنها یتأک

این را خدا بـه   ؛کس را که خدا (خون و جان) او را محترم داشته است، نکشید مگر به حق ؛ هیچ»تَعقلُونَ

  .کند، باشد که بیندیشید شما توصیه مى

ت، حفـظ  یم شخصـ یتکـر  :ددار، چهار روش یت اخالقیانسان در ترب کرامت تجلی ضرورت يمبنا

  .گرانیبه کماالت د گران، تغافل، اعترافید آبرو و عزت خود و
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 تیم شخصیتکر. 3- 1- 1

پـردازد:   قرآن مجید در آیاتى به بیان شخصیت واالى نوع بشر و مواهب الهى نسبت به او مـى 

؛ »کَثیرٍ ممـنْ خَلَقْنـا تَفْضـیال     آدم و... ورزقْناهم منَ الطَّیبات وفَضَّلْناهم على  ولَقَد کَرَّمنا بنی«

معناى گرامى داشتن و احترام کردن است و گرامى داشتن انسان مربوط به خلقـت و   تکریم به

آفرینش اوست؛ یعنى کرامت و شرافت و بزرگوارى در سرشت و آفرینش انسان قرار دارد. بنا 

ت انسـان، روش احتـرام و   یـ ح و کارآمد در تربیهاى صح کى از روشیانسان،  یبر کرامت ذات

هـا، اسـاس    تر، شخصیت واال و ارزش وجودى انسان عبیر صحیحاست. به ت» تیم شخصیتکر«

م ین تکـر یـ توجه خاصى به ا ان معصومیشوایرة عملى پیرد. در سیگ قرار می یت اخالقیترب

اند.  ش قرار دادهیتى و سازندة خویهاى ترب شده است و آن را سرلوحۀ برنامه یت انسانیشخص

کند که احترام  قدر با اهمیت تلقی می نسان را آناحترام و ارزش قایل بودن براي ا امام صادق

اخـوه المسـلم   «فرماینـد:   اند و مـی  گزاري به خداوند دانسته گزاردن به برادر مسلمان را احترام

  ).97، ص 1387(حرعاملی، » واکرمه فانما اکرم اهللا عزوجل

و بـر اسـاس آن، بـر    انـد   را مبنا قـرار داده  یشده در قرآن، کرامت انسان ارائه یدستورهاي اخالق

 يها ت انسانیم شخصیسورة لقمان، وي پسر خود را به تکر 18ۀ یکنند. در آ د مییم انسان تأکیتکر

وال تُصعرْ خَدك للنّاسِ وال تَمشِ فـى االرضِ مرَحـاً انَّ اللّـه ال یحـب کُـلَّ      «کند:  حت مییگر نصید

ـ فرما کند و می گران را سفارش مییت دیم شخصیتکر گر خداوندید یاتیدر آ». فَخُور مخْتال د کـه  ی

یـا أَیهـا الَّـذینَ آمنُـوا إِذا قیـلَ لَکُـم       «د: یـ ده يمحترم جا يها گر به ویژه انسانیکدیدر مجالس به 

اللَّه الَّذینَ آمنُـوا مـنْکُم    تَفَسحوا فی الْمجالسِ فَافْسحوا یفْسحِ اللَّه لَکُم وإِذا قیلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا یرْفَعِ

  ).11(مجادله: » والَّذینَ أُوتُوا الْعلْم درجات واللَّه بِما تَعملُونَ خَبیرٌ

  :دگوی می »و إِذا قیلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا«ه یر آیدر تفس یئعالمه طباطبا

به معناى بلنـد شـدن از    - اند فتهبه طورى که گ - » نشوز«این جمله متضمن یک ادب دیگر است. کلمۀ 

سر چیزى و برگشتن از آن است، و نشوز از مجلس به این است که آدمى از مجلس برخیزد تا دیگـرى  

  ).328، ص 19 ج  ،1374، یوسیله او را تواضع و احترام کرده باشد (طباطبائ بنشیند، و بدین

  گرانید حفظ آبرو و عزت خود و. 3- 1- 2

ل، موجـب  یـ ن تمایـ لِ او به حفظ آبروست. ایانسان، تما  و کرامت يبرتر يها ن جلوهیاز بارزتر

 کند، واکنش نشان دهد. لذا حضـرت آدم  ید میاو را تهد يشود به هر چه که احترام و آبرو یم
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فَلَما ذَاقَـا الشَّـجرَةَ بـدت    «پوشاند:  یعورتش را با استفاده از پوشش یانیعر یعنی، ین زشتینخست

ا سمقَا لَهطَف ا وماتُهءلَیوفَانِ عنَّۀیخْصقِ الْجرنْ وا م22(اعراف: » هِم.(  

ان داشته اسـت. بـراي   یرا ب ياریگران، خداوند در قرآن سفارش بسیدر حفظ آبرو و شرف د

دانـد:   اتهام بستن بـه زنـان پاکـدامن چهـار شـاهد را الزم مـی       يمثال خداوند در سورة نور، برا

»الَّذی نَیو لَم ثُم نَاتصحونَ الْمیرْم ـانثَم موهدلفَاج اءدۀِ شُهعبیأتُوا بِاَر     ـملُـوا لَهلَـا تَقْبةً ولْـدنَ ج

 ).4(نور: » شَهادةً اَبداً واُولَئک هم الْفَاسقُونَ

اسـالم  دهد، آن اسـت کـه در    ه مهم جلوه میین آیگران را در اید يکه حفظ آبرو يا نکته

در مسئلۀ قتل نفس بـا وجـود دو    یاست. حت یاثبات حقوق و جرم، دو شاهد عادل کاف يبرا

اسـت. ممکـن    در مسئلۀ اتهام به زنا، چهار شاهد الزامی  یشود؛ ول یشاهد عادل، جرم اثبات م

ـ نـۀ ا یاز مـردم در زم  يارینجا به سبب آن باشد که زبانِ بسـ یوزنۀ شاهد در ا ینیاست سنگ ن ی

دار  حـه یا بـدون سـوءظن جر  یظن  ت افراد را با سوءیثیامات باز است و همواره عرض و حاته

 کنند. یم

ـ   مـی را ممنوع  یق هر سخنیرفتن بدون تحقیگفتن و پذخداوند گر، ید یاتیدر آ  يا از آبـرو فرمایـد ت

س لَکـم بـه علْـم    ینَ بِأفْواهکم ما لَإذْ تَلَقَّونَه بِألْسنَتکم وتَقُولُو: «کند يریها و جوامع جلوگ تیافراد، شخص

ه ونَهبستَحیوظاهللاِ ع نْدع وهیناً وـ اوری؛ بـه خـاطر ب  )15(نور: » م ـ را کـه ا  ید زمـان ی عه را از زبـان  ین شـا ی

د، یپنداشـت  ید و آن را کوچک مـ ین نداشتیقید که به آن یگفت یم ید و با دهان خود سخنیگرفت یگر میکدی

  که نزد خدا بزرگ است. یدرحال

ت قرار داده و انفـاق مـال بـدون    یها را در اولو انسان يانفاق، خداوند توجه به آبرو یدر عمل اخالق

الَّذینَ ینْفقُـونَ  «شمرده است: پاداش  ۀستیو شا یده و کار آنها را مقبول درگاه الهکره یآزار و منت را توص

خداونـد  . )262(بقـره:  » یتْبِعونَ مااَنْفَقُواْ منَّـاً وال اَذى لَهـم اَجـرُهم عنْـد ربهِـم     اَموالَهم فى سبِیلِ اللّه ثُم ال

قَولٌ معرُوف ومغْفرَةٌ خَیـرٌ مـنْ صـدقَۀ یتْبعهـا     : «دیفرما می ،دهرزید ویمن تأکؤم يدر ادامه بر آبروسبحان 

یملح ىغَن اللّهو 263 (بقره: » اَذى(. 

خـود اقـدام    يد در جهت حفظ آبرویها با ورزند که انسان د میین امر تأکیگر بر اید یاتیآ

یا اَیها الَّذینَ آمنُوا الَ تَدخُلُوا بیوتـاً  «را انجام ندهند که به آن خدشه وارد سازد:  يکنند و کار

أَهلها ذلکم خَیرٌ لَکُـم لَعلَّکُـم تَـذَکَّرُونَ، فَـإِنْ لَـم       غَیرَ بیوتکُم حتَّى تَستَأْنسوا و تُسلِّموا على

کى لَکُمأَز ووا هجِعوا فَارجِعار یلَ لَکُمإِنْ قو ؤْذَنَ لَکُمتَّى یخُلُوها حداً فَال تَدا أَحیهوا فتَجِد «
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ا اجازه خواستید و آنان به شما کند که اگر از مالک آنه د مییه خداوند تأکین آی). در ا27(نور: 

اجازه ندادند و گفتند: باز گردید، بر شما واجب و الزم است کـه بازگردیـد. ایـن وجـوب از     

تر است؛  شود. این عمل یعنى مراجعت شما براى شما پاکیزه استفاده مى» فَارجِعوا«ظاهر کلمه 

، 14ق، ج 1398، ینجفـ » (گونه تهمت و عمل خالفى قرار نخواهید گرفـت  چراکه هدف هیچ«

ن دسـتور،  یـ گر با اید یکند، از نگاه د مییگران تأکیم دیه بر حفظ حرین آیهرچند ا ).64ص 

کوشـد تـا    خود او دارد و مـی  يجه حفظ آبرویدر دور نگاه داشتن فرد از تهمت و در نت یسع

  حفظ کند. ین دستور اخالقیق ایاو را از طر یکرامت انسان

  یاخالق ياز خطاها تغافل. 3- 1- 3

و خود را به غفلت زدن  يپوشى عمد ده انگاشتن، چشمیشۀ غفل، در لغت به معناى نادیتغافل از ر

آن  يتغافل بـا نگـاه لغـو    یز بحث شده است که نگاه اصطالحین است. از تغافل در اخالق اسالمی 

اسـت کـه    تیهاى قابل توجه در ترب کى از روشیرد. تغافل، یگ یندارد و از آن سرچشمه م یتفاوت

 یپوشـ  گـران، چشـم  ید ياز اشتباهات سهو یها در برابر برخ نکه انسانیا یعنیدر نگاه علم اخالق، 

  کنند و خود را به غفلت بزنند.

مـورد   يا د به گونهیشود، نبا ير دچار سهویست، اگر در مسیمصون از اشتباه و خطا ن می ازآنجاکه آد

رد. پـس  یـ و اعتماد به نفـس فاصـله بگ   يماند و از خودباورراه باز ۀرد که از ادامیعتاب و خطاب قرار گ

، بـر  سـازي او  داریـ و به منظـور ب  رأفت و کرامت رفتار کرد ياول از رو ۀبا انسان خطاکار در مرحلد یبا

دار شـدن   ب حفظ کرامت انسان و مـانع خدشـه  موجن روش یا لذااساس روح کرامتش وارد عمل شد. 

ـ فرما مـی تغافل ت یدر اهم یحضرت عل .شود آن می ماننـد تجاهـل    يا چ برخـورد خردمندانـه  یهـ : «دی

  ).421ص  ،1380  (آمدي،» ستین

ـ فرما کند و می اشاره می امبر اسالمیسورة توبه به ویژگی تغافل در پ 61ۀ یخداوند در آ ومـنْهم  «د: ی

کُم یؤْمنُ بِاللَّه ویؤْمنُ للْمؤْمنینَ ورحمـۀٌ للَّـذینَ آمنُـوا    الَّذینَ یؤْذُونَ النَّبِی و یقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیرٍ لَ

أَلیم ذابع ملَه ولَ اللَّهسؤْذُونَ رالَّذینَ یو نْکُم؛ برخى از آنان کسانى هستند کـه پیغمبـر را آزار کننـد و    »م

ا ایمـان دارد و مؤمنـان را تصـدیق    بین خوبى است، بـه خـد   بین است؛ بگو براى شما دهن گویند او دهن

کند، و براى باایمانان شما رحمتى است و کسانى که پیغمبـر را اذیـت کننـد، عـذابى دردنـاك دارنـد.        مى

انـد، آدم   ت که دوست و دشمن به آن معترفیاست و درایبا آن هوش و ک امبر اسالمیمسلم است که پ
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د تـا بـه   یـ د فۀ خود را در تغافل مییاز موارد وظ يرایباوري نبوده است، بلکه در بس ش و خوشیاند ساده

  ۀ رحمت همۀ مؤمنان بوده است.ین تغافل، مایها حفظ گردد. ا واسطۀ آن کرامت انسان 
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توان اعتراف به کمال و فضـایل   ن مبنا را مییبرگرفته از ا یتیترب يها از روش یکی، یات الهیبا توجه به آ

گران از سـویی منجـر بـه حفـظ کرامـت فـرد       ید يها يها دانست. اعتراف به کماالت و برتر ر انسانگید

وسـف،  یاز سورة  یاتیت او را نشان خواهد داد. در آیشخص یکننده خواهد شد و بزرگ معترف و اعتراف

اد یـ وسـف دو قسـم   یفرمایـد بـرادران    کند و مـی  وسف اشاره مییبرادران حضرت  يها خداوند به قسم

قـالُوا تَاللَّـه   «کنـى و   سوگند تو دائماً یوسف یوسـف مـى   ؛ به خدا»قالُوا تَاللَّه تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یوسف«اند:  کرده

پدرجان به خدا سوگند تو در عالقۀ افراطى به یوسف گرفتار انحراف گذشـته   ؛»ضَاللک الْقَدیم  إِنَّک لَفی

انـد و آنهـا را    وسف به کماالت او اعتراف نکـرده یتند که برادران دهندة آن هس ن دو قسم نشانیاى. ا شده

قـالُوا تَاللَّـه   «کننـد:   اد مـی یوسف قسم یوسف، برادران در برابر عظمت یات بعد سورة یقبول ندارند. در آ

ـ    »لَقَد آثَرَك اللَّه علَینا وإِنْ کُنَّا لَخاطئین  .ر مـا برتـرى داد  ؛ به یوسف گفتند: به خدا قسـم خداونـد تـو را ب

هاى دیگران اعتراف نکنیم، با فشار و ذلت بـه آنهـا    جه آنکه اگر از روى حسادت به کماالت و برترىینت

  ).150، ص 6 ، ج 1383، یاقرار خواهیم کرد (قرائت

گر، این اعتراف به کماالت دیگران منجر به حفظ کرامت طرف مقابـل خواهـد   ید ياز سو

ـ را ب یل اخالقیبه فضا را شأن و رتبۀ عامالنیشد؛ ز ـ دارد. خداونـد در آ  ان مـی ی سـورة   75ۀ ی

ومنْ أَهلِ الْکتـابِ مـنْ إِنْ   «د: یفرما پردازد و می ان کماالت قوم نصارا مییعمران، خود به ب آل

کإِلَی هؤَدنْطارٍ یبِق نْهاند که اگر در قنطارى امینش کنـى، آن   ؛ و بعضى از اهل کتاب کسانی»تَأْم

ولَتَجِدنَّ أَقْرَبهم «د: یفرما ف نصارا مییگر در توصید یاتیگردانند. همچنین در آ را به تو بر مى

» ذلک بِأَنَّ منْهم قسیسینَ ورهباناً وأَنَّهم ال یستَکْبِرُونَ  مودةً للَّذینَ آمنُوا الَّذینَ قالُوا إِنَّا نَصارى

ترین مردم نسبت به مؤمنین  یابى آنان که گفتند ما نصاراییم، دوست نه می)؛ و هر آی82(مائده: 

و این براى این جهت است که ملت نصارا، قسیسین و رهبان دارند و اصوالً مردمى هستند که 

گـران حفـظ   ین روش، هم کرامت انسان معترف بـه کمـاالت د  ین در ایورزند. بنابرا تکبر نمى

رنـد. بـراي مثـال خداونـد در     یگ د قرار مییکه مورد تمج ییاه خواهد شد و هم کرامت انسان

ف از کرامت قوم نصارا، کرامت آنان را در نظر گرفته است و یعمران، با تعر از سورة آل يا هیآ

  که کردند، کرامت و شأن خود را نگاه داشتند. یوسف با اعترافیبرادران 
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  گيري نتيجه

ـ نسانی و در نــظر گــرفتن آ  بـا تـوجه به مفهوم و مبانی نظري کرامت ا ـ ی مربـوط بـه    یات قرآن

نـوع شـرافتی     آن  ان کرد: اوالً کرامت ذاتی انسانین بیق را چنیج تحقیتوان نتا کرامت انسانی، می

ها بـه دلیل داشـتن توانایی تعقل، آزادي و اراده و اختیار، به طـور فـطري و  است که همۀ انسان

و انـتزاع از انسـان اسـت؛     انـفکاك  ت، امري ذاتی و غیرقابلیکسان از آن برخوردارند. این کرام

آدم بـر او   یعنی تصور انسانیت انسان، بدون آن ممکن نیست. تا زمانی کـه عـنوان انسـان و بنـی  

 یآن برخوردار است؛ ثانیاً کرامت انسان  صادق است، از کـرامت انسانی و حقوق فطري نـاشی از

حفـظ   يرا بـرا  یقرار گرفته و خداوند دستورهاي اخالق یاخالقدستورهاي  يربنایو حفظ آن ز

گـردد و   یتجلـ  ی، باید کرامت انسـان یت اخالقین در تربیان کرده است. بنابرایها ب کرامت انسان

 گران حفظ شود.یتالش شود تا در اعمال و رفتار، کرامت خود و د
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