
کرامت زن و نقش تربیتی آن در سبک زندگی اسالمی مؤلفه های حفظ 
تاریخ دریافت: 1395/08/03       تاریخ پذیرش: 1395/09/10

علی نقی فقیهی1

کرامت زن و تبیین نقش تربیتی  هدف پژوهش حاضر شناس���ایی مؤلفه های حفظ 

گرفت.  که به روش توصیفی- تحلیل���ی  انجام  آن در س���بک زندگی اس���المی اس���ت 

داده ه���ای پژوهش پس از بررس���ی منابع موج���ود و مرتبط، با اس���تفاده از فرم های 

گرفت.  کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار  فیش برداری جمع آوری ش���د و با شیوه های 

گاهی  کرامت زن  ش���امل آ دس���تاورد این پژوهش، شناس���ایی ش���ش مؤلفه حف���ظ 

کتس���ابی، توج���ه به نتیجه  از توانمندی ه���ای سرش���تی، توجه به توانمندی های ا

کرامت، پرورش حیا، پرورش عزت نفس، آشنایی با حقوق خویش است. همچنین 

که عبارتند از: شکل گیری  پنج نقش تربیتی در سبک زندگی اسالمی شناسایی شد 

کنترل  ش���خصیت سالم، تقویت دین داری، آراستگی به رفتار عزتمندانه در زندگی، 

خ���ود از آلودگی ه���ا، افزای���ش مس���ئولیت پذیری اجتماع���ی. توجه به ای���ن مؤلفه ها 

کند. می تواند زندگی زنان جامعه را به سمت زیست دین دارانه هدایت 

کرامت زن، مؤلفه ها، نقش تربیتی، سبک زندگی اسالمی. کلیدی:  واژگان 

1 . دانشیار علوم تربیتی، دانشگاه قم، قم، ایران.
Email: an.faghihi@qom.ac.ir
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1. مقدمه 

کرامت و جایگاهی است  یکی از مهم ترین مباحث حوزه معرفتی و تربیتی زن، مسئله حفظ 

کرامت اس���م  گرفته ش���ده اس���ت. واژه  ک���ه در تکوین و نظام اخالقی و حقوقی برای او در نظر 

َکَرم و به  معنی عزت و برتری در ذات انسان است. از آثار آن بزرگی، بزرگواری، شرافت،  مصدر 

کار می رود و شاهد  جود و سخاوت است. بنابراین، به این معانی در مقابل هوان و پستی به 

کریم این واژه به همراه مش���تقات آن  ُهِمْنُمْکِرٍم« اس���ت. در ق���رآن 
َ
ال َ ـــْناهّلُلفَ آن آی���ه »َوَمـــْنُیِ

کار رفته اس���ت و در همه موارد معنای ع���زت و برتری داش���تن در ذات دارد. البته  50 ب���ار ب���ه 

کرامت در  گاه  که  کرامت، با اختالف مصادیق و افراد آن فرق می کند؛ بدین معنا  خصوصیات 

گاه در مورد  َزْوٍجَکِرمٍی« و  ِ
ّ

موضوعات خارجیه اس���تعمال می ش���ود، مثل»ِکتاٌبَکرمی« یا »ِمْنُکل

ْمَناَبِنآَدَم« یا آیه َقْدَکّرَ
َ
گاه در مورد انس���ان، مثل آیه »َول « و  ً

میا َکِر َماَقْوالً ُ لَ
ْ

س���خن، مثل آیه»َوُقل

َکاِتِبیَن« و استعمال در مورد  گاه در مورد مالئکه، مثل آیه »ِکَرامًا  ُکم« و  ْتَقا
َ
ْکَرَمُکْمِعْنَداهّلِلأ

َ
أ »ِإّنَ

کل���ی در همه این مصادیق  َکِرمیٌ«؛ ولی معنای جامع  َغِنٌّ َرّبِ خداون���د متع���ال مثل آیه »َفـــِإّنَ

یکی است و آن عزیز بودن و شرافت داشتن در ذات یک چیز است. )مصطفوی، 1385، 49-50/10(

که در آیه  کرامت زن، همان نحوه وجود و هستی شرافت مندانه انسانی اوست  منظور از 

ْمَناَبِنآَدَم« به آن پرداخته ش���ده اس���ت. نظام های دینی، تربیتی، حقوقی و اخالقی  َکّرَ َقْد
َ
»َول

مکاتب و جوامع مختلف، معرف میزان توجه و ارزش گذاری به جایگاه شأن و مقام انسانی، 

کرامت نیست، نظیر آنچه در  زن به مثابه جنس آدمی است. در برخی از دیدگاه ها زن دارای 

که زن با مرد تفاوت های ماهوی و اساسی دارد. از جمله  آموزه های مس���یحیت آمده اس���ت 

اینکه آدم، اول و حوا دوم آفریده ش���د؛ آدم فریب ش���یطان را نخورد، اما زن فریب ش���یطان را 

کتاب مقدس، رس���اله اول پولس، 2:  کرد. )س���لیمانی اردس���تانی، 1385، به نقل از تیموتاؤس،  گرفتار  خورد و آدم را نیز 

که دیو از آن ب���ه درون می آید« )وی���ل دورانت، 1384،  8- 15( ترتولین���وس می گوی���د: »زن دری اس���ت 

گزیر به مردن ش���ده اس���ت!! ازاین رو،  که پس���ر خدا نا 717/3( »و به س���بب )به خاطر( زن بوده 

باید پیوس���ته جامه س���وگ و ژنده به تن داش���ته باش���د« )دوبووار، 1385، 159/1(. آمبوز قدیس نیز 

کسی  که زن  گناه س���وق داد نه برعکس؛ ش���رط عدالت است  که حوا، آدم را به  معتقد اس���ت 

گناه رهنمون ش���ده به منزله فرمانروا بپذی���رد )دوب���ووار، 1385، 159/1(. همچنین توماس  ک���ه به  را 
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که از نظر جثه و عقل و  کویناس زن را موجودی ناقص و مذکر منحرف ش���ده دانس���ته است  آ

اراده، ضعیف تر اس���ت. به نظر وی زن در همه چیز به م���رد احتیاج دارد، ولی مرد فقط برای 

تولید نیازمند زن است. زن باید مرد را موالی طبیعی خود بداند، باید راهنمایی او را بپذیرد 

که زن ب���ه مقصد اصلی و به  گ���ردن نهد و از این طریق اس���ت  و انضب���اط و مؤاخذه ه���ای او را 

سعادت خویش نائل خواهد آمد. )ویل دورانت، 1384، 1311/4؛ دوبووار، 1385، 19/1 و 159(

کویناس همچنین بر این باور است که زن به علت ضعف طبیعت خود، چه عقلی  توماس آ

و چه جسمی، تابع مرد است. مرد آغاز و انجام وی است، همانطور که خداوند بدایت و نهایت 

تمام موجودات است. زن طبق قانون طبیعت باید مطیع و منقاد باشد و حال آنکه یک نفر 

برده چنین نیست. این دانشمند بزرگ حتی در موازنه میان پدر و مادر بر این اعتقاد است که 

کودکان باید پدران را بیشتر از مادرشان دوست بدارند. )ویل دورانت، 1384، 1111/4( توماس قدیس بر 

کمال جویی منطبق نیست بلکه با  که زن با نخستین مقصود طبیعت یعنی،  این اعتقاد بود 

گوستین  دومین مقصود طبیعت یعنی گندیدگی، بد شکلی و فرتوتی انطباق دارد )گری، 1384(. آ

قدیس که شاید بتوان وی را برجسته ترین عالم مسیحی در تمام اعصار نامید، معتقد بود  که 

که نه استحکام دارد و نه استواری، زن از بدی تغذیه می کند و سرآغاز همه  زن حیوانی است 

گونه فساد اخالقی است. )دوبووار، 1385، 28/1 و 168( ژان  دعاوی و مخالفت هاست و راه و طریق هر 

که در میان تمام جانوران وحشی زیان بارتر از زن  کریسوس���توم قدیس نیز اظهار داشته اس���ت 

وجود ندارد )دوبووار، 1385، 159/1(. همچنین ویل دورانت می نویسد: 
در نظر کشیشـــان و عالمان مسیحی قرون وسطی هنوز زن همان مقامی را داشت 
ک قســـطنطنیه داشت؛ یعنی زن موجودی شر  که در نظر یوحنای زرین دهان و پاتریا
ک اما جذاب اســـت. )ویل دوران���ت، 1384،  اما ضـــروری، مصیبت بار امـــا مطلوب، خطرنا

 )1111/4

کلیسای مسیحی با تعابیر   سیس���تم فکری حقیر و پست بینی زنان در بین اصالح طلبان 

ک روس���و متفکر نامدار  کاتولیک ها اظهار داش���ته می شود. ژان ژا غیر خش���ن تری نس���بت به 

سوئیسی زنان را فاقد ویژگی های شهروندی می داند و خصوصیاتی مانند عقل، نیرو و خود 

کیرکگارد نیز زن بودن را بدبختی دانس���ته  کلش���ال، 1385(  کرده اس���ت. )ا مختاری را مردانه تلقی 

است )دوبووار، 1385، 2/2(. 
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موارد فوق نمونه هایی از اظهار نظرها درباره زن اس���ت. ازاین رو، ضرورت دارد نظر اسالم 

که به صورت همس���ان  گیرد. در این توجه و ارزش گذاری  کرامت زن مورد توجه ق���رار  درب���اره 

گرفته می ش���ود،  برای همه افراد جامعه اعم از زن و مرد، فقط به دلیل انس���ان بودن در نظر 

هیچ گونه امتیاز مادی، موقعیت اجتماعی و پس���ت و مقام و ثروت تعیین کننده نیست. این 

ک ها تعلق می گیرد و آن احترام به نفس و ذات انس���انیت زن  ارزش ب���ه چی���زی ورای این مال

گذاری تفاوت ایجاد می کند، نوع انسان شناس���ی و  اس���ت. آنچه در مقدار و میزان این ارزش 

که با نگاه به این تعریف انسان و موشکافی  که هر مکتب از انسان ارائه می دهد  تعریفی است 

آن می توان به جان مایه فکری و فلسفی و جهان بینی آن پی برد. 

ج نهادن ب���ه زن و ارزش او مش���اهده  کوش���ش هایی ب���رای ار گ���ون،  گونا در تعریف ه���ای 

گنجانده شده است )رش���اد، 1380(، اما در  که در پوشش���ی از اندیش���ه  گری و رمز آفرینی  می ش���ود 

بی���ن ای���ن مکاتب، جایگاه زن در اس���الم، ویژه بوده و از یک انس���ان شناس���ی عمیق نش���أت 

که خداوند  که در آن زن همانند مرد، از ویژگی های بسیار متمایزی برخوردار است  می گیرد 

ْحَسَنُصَوَرُکْم« )تغابن: 3( و به خاطر احسن 
َ
کرده است: »َفأ وی را به زیباترین وجه تصویرس���ازی 

المخلوقین بودنش، خداوند خود را احس���ن الخالقین  نامیده اس���ت )ر.ک: مؤمنون:14(. در هیچ 

گوهر زن و مرد را ترس���یم نموده اس���ت، جنبه های برجس���ته و چرایی  که قرآن  گونه  کج���ا آن 

کید بر این اصل  گرفته نشده اس���ت.  علت این تکرار، تأ کرامت انس���انی تکرار نش���ده و در نظر 

که در اوس���ت، با  گوهر ارزش���مندی  گاهی و توجه به برتری انس���انی و  که خودآ تربیتی اس���ت 

کرامت خویش فرا می خواند و به س���وی  بن مای���ه حب ذات، او را به حراس���ت و پاس���داری از 

که  گوهری  کرام���ت، در مهمترین  ارزش ه���ای متعالی و تربیتی س���وق می دهد. ضرورت این 

خداوند متعال به زن و مرد داده اس���ت و س���ر تعظیم همه فرشتگان بر آن فرود آمده، نهفته 

که خشوع و خضوع در برابر آن نشانه بندگی بوده است:»فسجد اس���ت؛ همان ویژگی خاص 

املالئکهکلهمامجعون«)حجر:30(. 

کرامت خدایی اس���ت و امنیت داشتن،  کرامت انس���انی زنجیره اتصال به  در این دیدگاه، 

کرامت انسان را  که  کس���ی  کوش���ش، پندپذیری و در میدان ارزش ها بودن را به همراه دارد و 

ین«)بقره:  کافر »وکانمنالکافر نادیده می انگارد و با انسان ها با تکبر و ناشایست رفتار می کند، 
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34( است و از محضر الهی اخراج و محروم می شود: »قالفاخرجمنافاّنکرجمی«)حجر: 34(. این 

که پرورش، بروز، ارتقا و تمامیت بخش���ی به آن از اهداف نظام تعلیم  کید به حدی اس���ت  تأ

متممکارماالخالق«)مجلسی،  کرم؟ص؟ است: »امنابعثتال و تربیت و انگیزه اصلی رس���الت پیامبر ا

1403، 382/68( و بازت���اب این اندیش���ه ، وظایف نظام های حقوقی، اخالق���ی و تربیتی جامعه را 

کرامت و منزلت انسانی زن و مرد، تعیین می کند.  درباره 

ّکلی سازی  از طرفی این آموزه اخالقی، تربیتی و حقوقی دربرگیرنده برابری حقوق بوده و 

ای���ن اصل اخالق���ی، مصالح و منافع دیگ���ران و همه انس���ان ها را نیز در بر می گی���رد. )عالمیان، 

کرامت نفس  1387( بنابرای���ن، از مهم تری���ن محوره���ا در تربی���ت اله���ی رس���یدن زن و مرد ب���ه 

گردد. بر  که در تمام شئون سبک زندگی انسان باید احساس خودارزشمندی ایجاد  اس���ت 

این اس���اس، س���بک زندگی در راستای اهداف رس���الت پیامبران و در راستای ابعاد مختلف 

گام برمی دارد و برای تّجلی ش���خصیت انس���انی، عزت نفس، حرکت به سوی رشد  انس���انی 

که استقالل فرد و  کرامت نفس  کمال، به مؤلفه های حفظ  فردی و اجتماعی و رس���یدن به 

اعتم���اد نفس ایجاد می کند، توجه دارد )نجفی.، و متقی، 1389(. با توجه به این مطالب، پژوهش 

کیفی به شیوه تحلیل مضمون؛ درصدد پاسخگویی  توصیفی تحلیلی حاضر با بررس���ی های 

کدامند و نقش تربیتی آنها در سبک  کرامت زن  که مؤلفه های حفظ  به این پرس���ش اس���ت 

زندگی اسالمی چیست؟

کرامت زن  2. مؤلفه های حفظ 

که خداوند س���بحان به انسان بخشیده است، نعمت  از مهمترین و بزرگ ترین نعمت هایی 

کرامت و شرافت ذاتی و ظرفیت بسیار وسیع انسان برای تحوالت تکاملی است که سرچشمه 

ک���ه البته چنین زندگی و حیاتی منوط به حفظ  زندگی و حیات طیبه در دنیا و آخرت اس���ت 

کرامت است. این 

گاهی از توانمندی های سرشتی 2-1. آ

کرامت زن در اس���الم، بازگش���ت به ذات و خلقت انسانی اوست. زن همانند مرد عقل  مبنای 

کرامت ذاتی  کمال برای او هموار اس���ت. ازای���ن رو از آزادی و  و اختی���ار دارد و راه رس���یدن ب���ه 
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کرامت زن در تس���اوی با مردان دانس���ته شده است؛  برخوردار اس���ت. در خطاب های قرآنی 

کری���م مرد و زن را از نظر ارزش انس���انی و معنوی، برابر می داند و ب���ا خطاب های »یاِأّیا ق���رآن 

النـــاس« )و( »یـــاأّیاالذینآمنوا« هر دو را یکس���ان مورد خطاب قرار داده اس���ت. در هیچ یک از 

خطاب های قرآن تفاوتی بین زن و مرد مش���اهده نمی ش���ود. هویت انسانی زن در تساوی با 

که بعضی از اندیشه های قدیم،  هویت مرد در اصل خلقت تبیین ش���ده است. در ش���رایطی  

زن را جزء حیوانات برمی شمردند و انسان بودنش را باور نداشتند، اسالم با صراحت، برابری 

که انسان ها از آنها  کرد و زن را یکی از دو عنصری  زن و مرد را در خلقت و هویت انسانی بیان 

کرد:  گشته اند معرفی  پدیدار 

 َبّثَ اَزْوَجَهاَو ـــَقِمْنَ
َ
َقُکْمِمْنَنْفٍسَواِحَدٍةَوَخل

َ
ـــِذیَخل

َّ
ُکُمال ّبَ ُقواَر اُساّتَ ـــاالّنَ َ ّیُ

َ
َیـــاأ

َکِثیًراَوِنَساًء.
ً

َماِرَجاال ِمْنُ

اى مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدى آفرید و جفتش را ]نیز [ از او آفرید 
کرد پروا دارید. )نساء: 1( کنده  و از آن دو مردان و زنان بسیارى پرا

از نظر قرآن حقیقت مرد و زن یک چیز بوده و آن انسانیت است. مرد بودن و زن بودن از 

که برای تکمیل آفرینش با دو خصوصیت ظهور نموده است  خصوصیات این حقیقت است 

و امتیاز هر یک از دیگری با داشتن تقوای الهی روشن می گردد: 
ُکْم ُشـــُعوبًا َوَقَباِئـــَل ِلَتَعاَرُفوا ِإّنَ  نَثی َوَجَعْلَنا

ُ
ُکْم ِمْن َذَکـــٍر َوأ ـــا َخَلْقَنا اُس ِإّنَ َهـــا الّنَ ّیُ

َ
َیـــا أ

ُکْم. ْتَقا
َ
ْکَرَمُکْم ِعْنَد اهَّلِل أ

َ
أ

ای مردم ما شما را از دو جنس مرد و زن آفریدیم و شما را به صورت گروه و قبیله ها 
گرامی ترین شـــما در نزد خدا،  کـــه  قـــرار دادیـــم، تا هم دیگر را بشناســـید و به درســـتی 

پرهیزگارترین شماست. )حجرات: 13(

ا؛ هْیَ
َ
اَزْوَجَهاِلَیْسُکَنِإل ِمْنَ

َ
َقُکْمِمْنَنْفٍسَواِحَدٍةَوَجَعل

َ
ِذیَخل

َّ
ُهَوال

او خدایی است  که  )همه ( شما را از یک  فرد آفرید، و همسرش را نیز از جنس او قرار 
داد تا با او آرامش  یابد. )اعراف: 189(

گوهر و یک حقیقت خلق شده اند و  که زن و مرد، از یک  در این آیات، تصریح شده است 

مراد از »نفس« همان اصل ذات انسان است.
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کتسابی 2-2. توجه به توانمندی های ا

کرامت ذاتی انسانی یکسانند؛ در ارتقابخشی به  که زن و مرد در  کریم، همانطور  از منظر قرآن 

کتساب و انتخاب و انجام برنامه های تربیتی، اخالقی، علمی، دین  کرامت انسانی از طریق ا

کمال یکسانند. قرآن می فرماید:  داری و رسیدن به سعادت و 

ْجَرُهْم
َ
ْمأ ُ َیّنَ َنْجِز

َ
َبًةَول ُهَحَیاًةَطّیِ ُنْحِیَیّنَ

َ
نَثَوُهَوُمْؤِمٌنَفل

ُ
ْوأ

َ
ِمْنَذَکٍرأ

ً
َصاِلا

َ
َمـــْنَعِمـــل

وَن.
ُ
ْحَسِنَماَکاُنواَیْعَمل

َ
ِبأ

کند، مـــا او را به حیات طیبه زندگی  که شایســـته عمل  هـــر فرد مؤمنی از زن و مرد 
می بخشیم و آنان را به طراز نیکوترین اعمالشان پاداش می دهیم. )نحل: 97( 

ک���ه از درون ای���ن زندگ���ی، به واس���طه عمل صالح  کی  ای���ن آی���ه ثاب���ت می کند، زندگ���ی پا

کمال و قرب انسان می شود، برای مرد و زن به طور  برمی خیزد سبب روشنایی قلب و نشانه 

مساوی ممکن و میّسر است:

َةُیْرَزُقوَنِفهَیا ّنَ َ ج
ْ

ـــوَنال
ُ
ِئَکَیْدُخل

َ
ْول

ُ
ْنَثَوُهـــَوُمْؤِمٌنَفأ

ُ
ْوأ

َ
ِمْنَذَکٍرأ

ً
َصاِلا

َ
َوَمـــْنَعِمـــل

ِبَغْیِرِحَساٍب.

کار شایسته انجام دهد خواه مرد باشد یا زن، درحالیکه مؤمن باشد، آنها  هر کس 
وارد بهشت می شوند و در آن، روزی بیحساب به آنها داده خواهد شد. )غافر:40(

ْنَثَبْعُضُکْمِمْنَبْعٍض.
ُ
ْوأ

َ
َعاِمٍلِمْنُکْمِمْنَذَکٍرأ

َ
ِضیُعَعَمل

ُ
أ

َ
ال ّنِ

َ
أ

عمـــل هیچ کس را ضایع نمی نمایم، خواه مرد باشـــد یا زن، بعضی شـــما از برخی 
دیگر هســـتید، همگی از یکدیگر خلق شـــدید؛ مرد مولود از زن و زن مولود از مرد و همه 

از آدم هستید. )آل عمران: 195(

گرو اعمال و رفتار خوب یا  کرامت و ارزش زنان و مردان در دنیا و آخرت، در  از نظر اسالم، 

کتسابی مثل مردان می توانند از راه تقوا، تالش و  کرامت ا بدشان است. بنابراین، زنان نیز در 

کرامت بسیار باالیی دست یابند. بر این اساس،  کوشش معنوی و رفتار شایسته و انسانی به 

کریم نمونه هایی از زنان مانند حضرت مریم، آسیه همسر فرعون و... را بیان می نماید  قرآن 

کتسابی از بسیاری از مردان جلو افتادند. کرامت ا که از راه تالش و 

کرامت 2-3. توجه به نتیجه 

که خود را به اس���الم و ایمان و برقراری رابطه با خدا، محاس���ن و مکارم اخالقی آراس���ته  زنانی 
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کارهای ارزش���ی و اعمال صالح می پردازند، همانند مردان آراسته به این  می کنند و به انجام 

کرامت یعنی، غفران و پاداش عظیم الهی برخوردار می شوند. خداوند در  کرامت ها، از نتیجه 

آیه 35 سوره مبارکه احزاب می فرماید: 

 اِدِقینَ َقاِنَتـــاِتَوالّصَ
ْ
َوال َقاِنِتینَ

ْ
ْؤِمَنـــاِتَوال ُ َوالْ ْؤِمِنـــینَ ُ ْســـِلَماِتَوالْ ُ َوالْ ْســـِلِمینَ ُ الْ ِإّنَ

َقاِت َتَصّدِ ُ َوالْ ِقینَ َتَصّدِ ُ اِشـــَعاِتَوالْ نَ َوالْ اِشـــِعینَ نَ اِبَراِتَوالْ یَنَوالّصَ اِبِر اِدَقاِتَوالّصَ َوالّصَ

 َعّدَ
َ
ِکَراِتأ ا

َ
یَناهّلَلَکِثیًراَوالّذ ِکِر ا

َ
اِفَظاِتَوالّذ َ ُفُروَجُهْمَوالْ اِفِظینَ َ اِتَوالْ اِئَ َوالّصَ ینَ اِئِ َوالّصَ

ْجًراَعِظیًما.
َ
ْمَمْغِفَرًةَوأ ُ اهّلُللَ

کلیه مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان، و مردان و زنان صابر،  همانا 
و مردان و زنان خداترس و خاشـــع، و مردان و زنان خیرخواه و مســـکین نواز، و مردان 
که یاد خدا بســـیار  و زنـــان روزه دار، و مردان و زنان باحفاظ و خوددار، و مردان و زنانی 

کنند، بر همه آنها خدا مغفرت و پاداش بزرگ مهیا ساخته است. 

که توجه به این نتیجه بس���یار با اهمیت، زمینه های روان���ی را برای حفظ  روش���ن اس���ت 

کرامت فراهم می کند و قوای انسانی را در حرکت به سوی رشد و تعالی و زندگی سعادتمندانه 

بسیج می کند.

2-4. پرورش حیا 

که عالوه بر هدایت  کمال به حال خود رها نکرده است؛ چرا خداوند متعادل آدمی را در مسیر 

که او را در راه سعادت راهنمایی می نماید.  بیرونی، درون انسان را به نیروهایی مجهز نموده 

که دین، ب���رای مهار خویش���تن معرفی می کند  یک���ی از این س���رمایه ها و ارزش های انس���انی 

»حیا« است. راغ�ب اصف�هانی می نویسد: »حیا نگهداشتن نفس از زشتی و ترک عمل زشت است« 

که انسان را بر انجام دادن  )راغب اصفهانی، 1416(. بنابراین، حقیقت حیا عبارت است از: خصلتی 

کس لباس  کب���ری، 1376(. امام علی؟ع؟ می فرماید: »هر  کار زش���ت برمی انگیزد )ا کار نیک و ترک 

کند، مردم عیب او را نمی بیند« )محمدی ری شهری، 1391، 716/1(. با توجه به تعریف حیا و  حیا بر تن 

کس با حیا باشد، هنگام  که هر  که در این مورد بیان شده است، مشخص می شود  احادیثی 

گناه از آن خودداری می کند و نیروی حیا او را از آلوده شدن باز می دارد.  فراهم بودن شرایط 

که انسان را به سوی بس�یاری از نیک ها و خیرها واداش�ته  بنابراین، حیا موهبت الهی است 

کمال دنیوی و اخروی سوق می دهد  گفتاری و رفتاری باز می دارد و به سوی  و از ب�دی های 
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و از نابودی و تباهی نجات می بخش���د. حیا ناشی از فطرت انسان و نشانه رشد اوست. پس 

گوهرهای ارزش���مند درون���ی و فطری، خ���ود را از رذایل و  انس���ان می توان���د با حفظ و تقویت 

آلودگی ه���ا حفظ و به فضایل عالیه اخالقی مّزین نماید. ایجاد محبت الهی، پرهیز از ارتکاب 

معاصی، بردباری، عیب پوش���ی، تعدیل غریزه جنس���ی، آرامش روانی، حفظ حجاب و حریم 

زن و مرد، رعایت حقوق اجتماعی، مدیریت صحیح حکومت و امنیت اجتماعی نمونه  ای از 

آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی حیا در سبک زندگی اسالمی است )حیدری فرد، 1391(.

2-5. پرورش عزت نفس

گرایش���ات فطری انس���ان اس���ت و باعث می ش���ود توانمندی های ارزشی وی  عّزت خواهی از 

کرامت  افزایش یابد. احساس قدرت، موفقیت و ارزشمندی ناشی از عّزتطلبی، زمینه حفظ 

را در ارتباط���ات خ���ود با دیگران در اولویت قرار می دهد. )نجفی.، فقیهی.، و رهنما، 1394( عزت نفس، 

که با درک خود، توانمندی های خود و خودباوری  عبارت اس���ت از احساس ارزش���مند بودن 

واقعی همراه اس���ت و فرد با توجه به اهداف ارزش���مند خویش، نس���بت به زندگی احس���اس 

گاهی ایم���ن عمل می کند و  خوب���ی دارد. خودارزش���مندی در واق���ع به منزله سیس���تم خودآ

مقاومت، قدرت و توانایی الزم را برای بازس���ازی اخالقی و تربیتی و پیشرفت ایجاد می نماید 

که  )کاوندی.، و صفورایی، 1391(. این احس���اس عزت، زمینه فعالیت های تربیتی را فراهم می س���ازد 

کاملی باش���ند. عزت اجتماعی و سیاسی جامعه اسالمی مبتنی بر عزت  بتوانند انس���ان های 

روان ش���ناختی و احس���اس ارزش���مندی افراد مؤمن در خویش���تن اس���ت. ازاین رو، در سبک 

زندگی اسالمی ابتدا باید احساس عزت نفس در افراد پرورش یابد تا به اصحاب انسان های 

زَمک«
َ
کام���ل اس���المی پیوند بخورن���د. امام ص���ادق؟ع؟ می فرمای���د: »الِعّزأنتـــذلِللَحـــقإذال

)محمدی ری ش���هری، 1391، 17/ ح 12831(. خودارزش���مندی و دیگ���ر ارزش���مندی باع���ث حق پذی���ری و 

پایبندی به حق می شود و شخص، ارزشمندی احکام الهی را درمی یابد و با درک هماهنگی 

عزت با ارزش های دینی و معنوی، نسبت به قانون پروردگار احساس وظیفه شناسی می کند 

کرامت و برخورد عزتمندانه با آنها پایبندی نش���ان می دهد و خود را  و به اموری مانند حفظ 

از جهالت و اعمال ضدارزشی همراه با ذّلت نسبت به خود و دیگران )محمدی ری شهری، 1391، 17/ح 

12833( برحذر می دارد. 



146

2-6. آشنایی با حقوق خویش

کرامت انس���انی نقش دارد، حق مالکیت است. قبل از اسالم،  که در   یکی از موضوعات مهم 

بس���یاری از ملت ها برای زن در مس���ائل اقتصادی و... مالکیتی قای���ل نبودند، ازاین رو زنان 

گر زن، مالی هم داش���ت، نمی توانس���ت در اموالش  از ارث محروم بودند. در بعضی ملت ها ا

کریم در چنین  کند و بخش���یدن، معامله، معاوض���ه و... برای زن ممنوع بود. ق���رآن  تص���رف 

که زنان، در ام���وال و دارایی خود، مثل مردان، ح���ق هر نوع تصرف و  ش���رایطی، دس���تور داد 

. مردان  ْکَتَسْبنَ اا َساِءَنِصیٌبِمَّ ْکَتَسُبواَوِللّنِ اا َجاِلَنِصیٌبِمَّ که می فرماید: »ِللّرِ مداخله را دارند؛ آنجا 

کرده اند، بهره ای اســـت و زنان را نیز از آنچه به دســـت آورده اند، بهره  ای می باشـــد«  کســـب  را از آنچه 

)نساء: 32(. 

کردن با شوهر حقی  که برخی ملت ها برای زن، حتی در غذا خوردن و زندگی  در روزگاری 

کرایه و معامله با دیگران دست به  قائل نبودند و او را همچون حیوانات به شکل قرض، هبه، 

کریم این روش ظالمانه و  کرامت و شخصیتش را آلوده و ُخرد می کردند، قرآن  دست نموده و 

ِلَباٌس کرد و زن را حتی در حقوق خانوادگی برابر با مردان دانست: »ُهّنَ افکار موهوم را محکوم 

؛ زنان لباس شـــما و شـــما لباس زنان هســـتید« )بق���ره: 187(؛ یعنی زن و مرد برای  ّنَ ُ ِلَباٌسلَ ْنُتْ
َ
ُکـــْمَوأ

َ
ل

گون هس���تند  گونا همدیگ���ر مانند لباس، وس���یله زینت و موجب حفظ یکدیگر در برابر آفات 

و نباید تبعیض بین آنها روا داش���ته ش���ود. اس���الم برای زن ها حقوق خانوادگی حتی باالتر از 

که عبارتند از: حق انتخاب همس���ر، ح���ق مهریه، حق نفقه، حق  گرفته اس���ت  مردان در نظر 

که  کرامت زن، وظیفه ای است  رفتار انسانی و شایسته شوهر با زن و حق مسکن. حفاظت از 

کرمالنساء کرم؟ص؟ می فرماید: »ماا کرامت از عهده آن برمی آیند )ش���یروانی، 1385(. پیامبر ا افراد با 

کرام نمی کند و  کرامت برده باشد، زنان را احترام و ا که بهره ای از  کسی  لئمی؛ جز  اهانناال کرمیوال اال

به زنان، اهانت نمی کند، مگر انسان پست« )المتقی الهندی، 1372، 371/16(.

کرامت  که در پرورش  اعطای حق مش���ارکت اجتماعی و سیاس���ی از دیگر اقداماتی اس���ت 

کرد. هر تحولی نیازمند اراده زنان اس���ت، زنان نیمه فعال جامعه  زنان می توان به آن اش���اره 

گذارند. زن���ان دارای ق���درت تربیت، مش���ارکت، مدیریت و  که ب���ر نیمه دیگر نی���ز اثر  هس���تند 

که از مشارکت  مقاومت هس���تند، پس جوامعی می توانند به پیش���رفت و توسعه دست یابند 
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واقع���ی و متناس���ب ب���ا ظرفیت ه���ا و ویژگی ه���ای روحی و جس���می بان���وان بهره مند ش���وند. 

که از سرمایه اجتماعی باالتری برخوردار باشد؛ مشارکت زنان  جامعه ای پویا و مقتدر اس���ت 

در مدیریت شهرها به ویژه محالت می تواند بیش از مردان موجب افزایش سرمایه اجتماعی 

ش���ود؛ زیرا زن محور خانواده است و خانواده هس���ته اصلی جامعه است. داشتن جامعه ای 

گرو مشارکت زنان است. اسالم، به زنان مطابق ویژگی های فطری  پویا، پیشرو و بانشاط در 

اجازه فعالیت در برخی امور اجتماعی، دوش���ادوش مردان داده است. پیامبر اسالم؟ص؟ بعد 

که با شیوه ای خاص  گرفت به زنان نیز امر فرمود  که از مردان بیعت  گونه  از فتح مکه، همان 

که می فرماید:  کریم بوده است  کنند. این بیعت  به دستور قرآن  با آن حضرت بیعت 

َیْسِرْقَن
َ

َوال
ً
ُیْشـــِرْکَنِباهّلِلَشـــْیئا

َ
ْنال

َ
أ

َ
ْؤِمَناُتُیَباِیْعَنَکَعىل ُ ِإَذاَجاَءَکالْ ِبُّ االّنَ َ ّیُ

َ
یاأ

َیْعِصیَنَک
َ

َوال ْرُجِلِهّنَ
َ
َوأ ْیِدِیّنَ

َ
أ یَنُهَبْینَ َتاٍنَیْفَتِر ِبُبْ ِتینَ

ْ
َیأ

َ
َوال َدُهّنَ

َ
ْوال

َ
َنأ

ْ
َیْقُتل

َ
َوال َیْزِنینَ

َ
َوال

اهّلَلَغُفوٌرَرِحمٌی. اهّلَلِإّنَ ّنَ ُ َواْسَتْغِفْرلَ ِفَمْعُروٍفَفَباِیْعُهّنَ

کـــه چیزی را  کـــه زنان مؤمـــن نزد تو آیند و بـــا تو بیعت کنند  ای پیامبـــر هنگامـــی 
شـــریک خدا قـــرار ندهنـــد، دزدی نکنند، آلـــوده زنا نشـــوند، فرزندان خود را نکشـــند، 
کار شایسته ای از فرمان تو  تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ 
مخالفت نکنند، با آنها بیعت کن و برای آنها از درگاه خداوند طلب آمرزش نما که خدا 

آمرزنده و مهربان است. )ممتحنه: 12(

که تمام  ام���ر به مع���روف و نهی از منکر دو واجب عقلی، ش���رعی و انس���انی و اجتماعی اند 

کریم، زنان را نیز مثل مردان در این  اصالحات اجتماعی بر این دو اصل مهم استوارند. قرآن 

ْوِلَیاُء
َ
ْؤِمَناُتَبْعُضُهْمأ ُ ْؤِمُنوَنَوالْ ُ فریضه مهم اجتماعی، ش���ریک دانسته اس���ت و می فرماید: »َوالْ

نَکر؛ مردان و زنان با ایمان ولی و یاور یکدیگرند و به همدیگر امر  ُ َنَعْنالْ ْو َیْنَ ْعُروِفَو َ ُمُروَنِبالْ
ْ
َبْعٍضَیأ

به معروف و نهی از منکر می کنند« )توبه:71(.

کله جامعه اسالمی می فرماید:  امام خمینی؟هر؟ در تبیین نقش زنان در شا
در نظام اســـالمی، زن به عنوان یک انســـان، می تواند مشارکت فّعال با مردان در 
بنای جامعه اســـالمی داشته باشد، ولی نه به صورت یک شیء؛ نه او حق دارد خود را 
که به او چنین بیندیشـــند. )موس���وی  بـــه چنین حّدی تنّزل دهد و نه مردان حق دارند 

خمینی، 1393(
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ایشان در سخن دیگری می فرماید: 
ما بسیاری از موفقیت ها را مرهون خدمت های شما بانوان می دانیم؛ شما هستید 
کـــه عـــالوه بر آنکه خودتان فعالیـــت می کنید، فعالیت را در مردهـــا مضاعف می کنید و 
شـــما بودید که در زمان طاغوت، تحت رنج و شـــکنجه روحی واقع شـــدید و بحمداهَّلل 
با قدرت خودتان و تعهد خودتان آن قدرت شـــیطانی را از صفحه روزگار بیرون کردید. 

)موسوی خمینی، 1393(

احیای ش���رافت مادری و تربیت فرزند ُبعد دیگر مس���ئولیت های حقوقی زن اس���ت. امام 

کید داش���ته  ج نهادن به آن تأ خمینی؟هر؟ با ش���ناخت درس���ت نقش مادری، بر اهمیت و ار

گرفتن این وظیفه مهّم نقد می کند و می فرماید:  و نقشه های شوم استعماری را در نادیده 
مع األسف در آن حکومت طاغوتی این شغل را می خواستند از این مادرها بگیرند، 
کردند  کردند به اینکه زن چرا بچه داری بکند... این شـــغل شریف را منحطش  تبلیغ 
در نظـــر مادرها، برای اینکه می خواســـتند که مادرها از بچه ها جدا بشـــوند، بچه ها را 
کننـــد، مادرها هم علی حده بروند یـــک کارهایی که آنها  ببرنـــد در پرورشـــگاه ها بزرگ 

دلشان می خواهد بکنند. )موسوی خمینی، 1385، 90/8(

ایش���ان در ادامه همین س���خن، ش���غل مادری را ش���غل انبیا و در راس���تای تربیت انسان 

که در جایگاه زن و علّو مقام انسانی او نقش  معرفی می کند. ایشان در تبیین شرافت مادری 

کید می کند: دارد، تأ
شما خانم ها شرافت مادری دارید که در این شرف از مردها جلو هستید و مسئولیت 
که بچه دارد، دامن مادر اســـت.  تربیت بچه در دامن خودتان دارید. اول مدرســـه ای 
گر مادر منحرف باشد، بچه  مادر خوب، بچه خوب تربیت می کند و خدای نخواسته، ا
از همـــان دامن مادر، منحرف بیـــرون می آید... حرف مادر، ُخلق مـــادر، عمل مادر در 

بچه ها اثر دارد. )موسوی خمینی، 1385، 91/8(

کرامت زنان را تقویت نماید، ایجاد زمینه های الزم برای تحصیل  که می تواند  از حقوقی 

کی���د بر تربیت و  و تدری���س اس���ت. تعلیم و تعّل���م در زمینه های مختل���ف علم و فرهنگ، با تأ

کرامت انسانی  تهذیب نفس، تأمین کننده شخصیت و منزلت علمی، فرهنگی و معنوی زن و 

که به درک صحیح از جهان هستی و نقش  اوس���ت. انس���ان در سایه علم و دانش ورزی است 

گام برمی دارد. ازاین رو در اس���الم،  کمال  خود در این عالم پر رمز و راز پی می برد و به س���وی 
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ع���الوه ب���ر اینکه زنان از حق تحصی���ل و علم آم���وزی برخوردارند، این ام���ر از وظایف زن و مرد 

مسلمان است. امام صادق؟ع؟ درباره نقش و اهمیت علم و دانش در زندگی سعادتمندانه 

َســـعیدا؛ کســـی که بهره اى از دانش ندارد، معنا ندارد که  نُیَعّدَ
َ
َیُکنعامِلاأ

َ
نمل می فرماید: »الَینَبغیِلَ

دیگران او را سعادتمند بدانند« )حرانی، 1404(.

کاربرد داش���ته باش���د، توجه به  کرامت انس���انی زن  که می تواند برای احیای  حق دیگری 

کید ب���ر فضایل اخالقی وی اس���ت. امام خمین���ی؟هر؟ در این باره  ش���خصیت انس���انی زن و تأ

می فرماید: 
زن ها نباید ملعبه دســـت جوان های هرزه بشـــوند، زن ها نباید مقام خودشـــان را 
کرده بیـــرون بیایند و در انظار مردم فاســـد قرار  کنند و خدای ناخواســـته بزک  منحـــط 
بگیرند. زن ها باید انســـان باشـــند، زن ها باید تقوا داشـــته باشـــند، زن ها مقام کرامت 
کرده است. )موسوی خمینی، 1385، 287/1(  کرامت خلق  دارند... خداوند شما ]زنان[ را با 

که ایش���ان زن را انسانی بزرگ و مربی جامعه و  تکریم زن در نگاه امام؟هر؟ تا بدانجاس���ت 

کشور دانسته و می گوید:  مایه سعادت و شقاوت 
زن انســـان اســـت، آن هم یک انســـان بزرگ. زن مربی جامعه اســـت. از دامن زن 
انسان ها پیدا می شوند، مرحله اول مرد و زن صحیح از دامن زن است، مربی انسان ها 
زن اســـت، سعادت و شقاوت کشـــورها، بسته به وجود زن است. زن با تربیت صحیح 
خودش انســـان درســـت می کند و با تربیت صحیح خودش کشـــور را آباد می کند. مبدأ 

همه سعادت ها از دامن زن بلند می شد. )موسوی خمینی، 1385، 57/7( 

کرامت زن در سبک زندگی اسالمی 3. تأثیر تربیتی حفاظت از 

کرامت زن در زندگی است. آن مؤلفه ها به  مجموعه مؤلفه های ذکر ش���ده، زمینه س���از حفظ 

صورت حلقه های زنجیری مرتبط با ه���م ویژگی های روانی، عاطفی، اجتماعی، اقتصادی، 

معنوی و دینی را فراهم می سازند. بنابراین، باید مجموعه این مؤلفه ها در افراد تقویت شود 

گردد.  تا به تمام آثار منجر 

3-1. شکل گیری شخصیت سالم

محافظت از کرامت به شکل گیری شخصیت سالم می انجامد. از منظر قرآن کریم، انسان باید 
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کرامتی خود را برای اهداف عالیه تربیتی برخاس���ته از فطرت به فعلیت درآورد  ظرفیت ه���ای 

کله س���الم عمل  کند؛ یعنی انتخاب ها،  کله ای س���الم را برای خود بسازد و بر اساس شا و ش���ا

کنش ه���ا، دوس���تی ها و دش���منی ها و چگونگی ابراز عواطف از ش���خصیت س���الم  رفتاره���ا، وا

و هویت مطلوب وی سرچش���مه بگیرد. ش���خصیت س���الم، منش���أ رفتارها و عواطف مثبت و 

که از س���المت برخوردار نیس���ت، منش���أ رفتارهای غیرمنطقی و  س���ازنده اس���ت؛ ش���خصیتی 

ناشایسته است. برای درک حیات طیبه، احساس امنیت، رضایت و شادکامی، باید ساختار 

ش���خصیتی فرد یعنی، نظام باورها، اندیش���ه ها، عادات و ویژگی های اخالقی او سامان یابد. 

کرامت���ی- ایمانی و عم���ل صالح هماهنگ ب���ا آن را عامل نیل ب���ه حیات طِیبه  کله  ق���رآن ش���ا

دانسته و می فرماید: 

ْجَرُهْم
َ
ْمأ ُ َیّنَ َنْجِز

َ
َبًةَول ُهَحَیاًةَطّیِ ُنْحِیَیّنَ

َ
ْنَثَوُهَوُمْؤِمٌنَفل

ُ
ْوأ

َ
اِمْنَذَکٍرأ َصاِلً

َ
َمـــْنَعِمـــل

وَن.
ُ
ْحَسِنَماَکاُنواَیْعَمل

َ
ِبأ

ک  کار شایســـته کند، حتمًا بـــه زندگی پا کـــس از مرد یا زن، که مؤمن باشـــد و  هـــر 
و پســـندیده ای زنده اش می داریم و قطعًا مزدشـــان را نیکوتر از آنچـــه انجام داده اند، 

خواهیم داد. )نحل: 97(

کله خود عمل می کند« )ر.ک: اسراء:  کس بر طبق شا که »هر  از سوی دیگر، باید توجه داشت 

کله سالم برای خود نسازد، رفتارهای پس���ندیده و نتایج مطلوب آن را نمی تواند  84( و تا ش���ا

که به انجام رفتارهای پسندیده با هدف قرب الهی همت  کسی  داش���ته باشد. از نظر اسالم، 

گرایش های او  دارد، از س���المت شخصیت برخوردار اس���ت. از این رو، تمام اهداف، رفتارها و 

برای تأمین این هدف نهایی تنظیم می شود؛ فقط بنده خداست و از الگوهای ثابت فکری، 

عاطفی، اخالقی و رفتاری برخوردار اس���ت و هیچ گاه دچار بحران هویت نمی ش���ود )موس���وی.، و 
متقی فر، 1390(.

کرامت نفس و احساس ارزشمندی زن از سویی و جلوگیری از آلوده شدن در ورطه  حفظ 

بدی ها و امور نفس���انی از س���وی دیگر س���بب پرورش منش و شخصیت س���الم زن می شود. 

نظام های تربیتی باید در سایه زنده ساختن این احساس و خودباوری و اعتماد به نفس در 

گام مؤثری بردارند.  زن و با برخورداری از بلند نظری و احترام به وی، در تعالی ش���خصیتش 

کرامت  این رفتار سبب دوری از بی هدفی و آشفتگی  می شود و زن را با حمایت روانی ناشی از 



151

می
سال

ی ا
دگ

ک زن
سب

در 
ن 

ی آ
بیت

 تر
ش

 نق
ن و

ت ز
رام

ظ ک
حف

ی 
ها

فه 
مؤل

الهی از بهداشت جسمی، اخالقی، روحی و روانی برخوردار می کند.

3-2. تقویت دین داری

گرایش���ی  انس���ان به طور فطری موجودی دینی اس���ت و با خدا و ارزش ها رابطه ش���ناختی و 

گام بردارد و از  دارد و به صورت طبیعی دوس���ت دارد خدایی باش���د و به س���وی خیر و خوبی 

گریزان است.  گونه بی دینی و حرکت در مس���یری خالف مس���یر پروردگار و فضائل انسانی  هر 

که ستون استوار حیات مادی و معنوی  گرایشی دیانت، فطری است  این رابطه ش���ناختی و 

و امنیت روانی آدمی است و مسیر عزتمندانه و شرافتمندانه را برای او هموار م  سازد و او را از 

حرکت اسارتی نابخردانه و ضدارزشی بازمی دارد. بنابراین، هر انسانی به طور طبیعی دارای 

گر عوام���ل محیطی مانع پرورش طبیعی آنها نش���ود و  که ا توانمندی ه���ای دین داری اس���ت 

کارگیری عوامل مؤثر بر دین داری، دین داری در فرد  انحرافی از مسیر فطرت پدید نیاید، با به 

کرد. )فقیهی.، و شکوهی یکتا، 1392( رشد خواهد 

کرامت  کرامت است.  که سبب استحکام دین داری زن می شود، حفظ  از جمله عواملی 

کرامت اس���ت و ظهور  کرامت محور دین و دین محور  و دین داری ارتباط متقابل دارند؛ زیرا 

کرامت است، نقش  که ایمان، شاخص  کرامت نفس است و از آنجا  کارکردهای مهم  ایمان از 

گس���ترده در  کرامت محور و مفهومی  مؤث���ری در ایج���اد و حف���ظ آن دارد. ایمان، ب���رای زن با 

ک انس���انی اس���ت و با روح و نهاد او رابطه ای مس���تقیم دارد؛ به انسان ابعاد  فطرت و ذات پا

کرامت ببخش���د و با ایجاد  چندگانه می بخش���د و هیچ جوهری مانند ایمان نمی تواند به زن 

کند. گرایی و رحم و مروت خواهی آن را حفظ  زمینه فضیلت خواهی و تقوا

3-3. آراستگی به رفتار عزتمندانه در زندگی

کرامت شیوه  کرامت نفس است. ازاین رو، حفظ  گرو  ایجاد عزت مندی و جایگاه اجتماعی در 

کرام���ت نفس برای زن  کس���ب عزت مندی و پای���گاه اجتماعی را به انس���ان آموزش می دهد. 

جایگاه ویژه، حرمت و آبرو ایجاد می کند. زن با شناخت مرتبه ارزشی خود و انگیزه حرکت به 

که  س���وی اهداف عالیه تربیتی، جایگاه ارزش���ی خود را می یابد. دالیل بسیاری مطرح است 

کرامت نفس در زندگی متعالی انسانی و تقویت رفتار عزتمندانه را در زندگی ثابت  مبنا بودن 

که دارای  می کند. حضرت علی؟ع؟ می فرماید: »منکرمتعلیهنفســـههانتعلیهشـــهواته؛ کسی 
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کرامت نفس باشـــد، شـــهوات در پیش او بی ارزش خواهند بود« )فیض االسالم، 1383(. ایشان همچنین 

گرامی بدار؛ هرچند پســـتی ها تو را بدانچه خواهی  در نامه 31 نهج البالغه می فرماید: »عزت خود را 

کار می نهی، هرگز به تو برنگردد«. ب���ا دقت در این مضامین  برســـاند؛ زیرا آنچه را از خود بر ســـر ایـــن 

که عاملی  کرامت  که اساس ترقی و تکامل انسان است و در این وادی حفظ  دریافت می شود 

تربیتی اس���ت، ضمن تأمین این هدف می تواند زمینه تحقق یک اصل مهم تربیتی را فراهم 

که این احساس در زندگی فردی زن دارد. نماید و این جایگاه با توجه به تأثیری است 

کرامت نفس، تأثیرگذاری در رفتارهای زندگی اجتماعی اس���ت؛   کارکردهای مهم  از دیگ���ر 

کرامت نف���س افراد آن جامعه اس���ت، عزت مردم  عزتمن���دی جامعه در س���ایه پ���رورش روح و 

باعث استقالل و پیشرفت جامعه و روح جهاد و دفاع می شود و در این جامعه هر شخص با 

که دارد، انس���انی دارای حقوق مدنی همسان با دیگری است و  هر پایگاه اجتماعی و مقامی 

ک  گر در بدترین شرایط جرم باشد، ندارد و مال کس اجازه هتک حرمت دیگری را حتی ا هیچ 

خواس���ته های معن���وی و رفتار با دیگران، ش���خصیت الهی و خود ملکوتی افراد اس���ت. برای 

کامل و ایجاد هویت مذهبی و فرهنگی و ایجاد زمینه های خودباوری  پرورش یک ش���هروند 

کرامت نفس الزم اس���ت. این زمینه ها باعث س���المت جس���می   و عدالت اجتماعی توجه به 

و روانی زن ش���ده و س���بک زندگی وی را با محوریت تکریم به انس���ان از ظلم و آس���یب حفظ 

که  می کند. به عبارت دیگر، س���المت روان و نظام یافتن غرایز و همت عقل و نفس مطمئنه 

کرامت انسان در مسیر تکاملی توسعه و  کرامت حاصل ش���ده اس���ت، سبب می شود تا  از این 

کرام بداند،  که او هم خود را شایسته ا افزایش یابد )مطهری،1390(. این حرمت زن باعث می شود 

هم هر انسانی را نفخه روح الهی ببیند و در حفظ شأن و آبروی او بکوشد.

کنترل خود از آلودگی های اخالقی  .4-3

کرامت نفس پایه  ک���ه  کرام���ت زن در ایجاد بینش عمیق اخالقی وی مؤثر اس���ت؛ چرا حف���ظ 

کرامت نفس بر ارزش���مندی نفس و ی���ادآوری جایگاه عالی  کید  نظام ه���ای اخالقی اس���ت. تأ

کرامت خویش  انسان است. وقتی انسان به این درون نگری و خودشناسی برسد و شرافت و 

که ریش���ه همه برتری ها، واالیی ها و زیبایی های  کند، می تواند با خود ملکوتی  را احس���اس 

کند. )مطهری، 1393( این  اخالقی اس���ت، ارتباط برقرار نماید و خویشتن را به علم حضوری درک 



153

می
سال

ی ا
دگ

ک زن
سب

در 
ن 

ی آ
بیت

 تر
ش

 نق
ن و

ت ز
رام

ظ ک
حف

ی 
ها

فه 
مؤل

کند. بنابراین،  که او را از خدا دور می کن���د، حذر  ارتباط باعث می ش���ود از ه���ر رذیلت اخالقی 

حفظ کرامت در پرورش ویژگی های اخالقی تأثیر بسزایی دارد و برای سوق دادن زن به سوی 

کمک نمود.  کرامت ذاتی نفس و تحریک آن  ارزش های عالی انس���انی باید به وی در احیای 

که این سرمایه فقط در سایه خودارزشمندی و خودنگهداری  در این مسیر، زن درک می کند 

گرایی هماهنگ اس���ت، حفظ می ش���ود. از مهم ترین موارد ای���ن تأثیرات اخالقی  که ب���ا خدا

می توان به دوری از عجب و غرور، ایجاد حس قدردانی و تش���کر، بخش���ش و بزرگواری اش���اره 

گریزی از عجب  گرچه ش���ناخت جایگاه انس���ان در خلقت الهی مایه مباهات است؛ راه  کرد. ا

که خداوند به تعظیم در مقابل  کرامت انس���انی به حدی ارزشمند اس���ت  و غرور نیز هس���ت. 

گرفت و از درگاه  که از تعظیم خودداری ورزید، مورد خش���م و غضب الهی قرار  کرد و او  آن امر 

گاه کسی به این شایستگی  کرام و احترام است و هر  کرامت انسان، شایسته ا الهی رانده شد. 

کند، سرنوش���تی بهتر از ابلیس  منحصر به فرد انس���ان بی حرمتی نماید و بر آن خدش���ه وارد 

نخواهد داشت. 

کرامت اس���ت؛ زیرا از  کر و ق���دردان، از آث���ار دیگر حف���ظ  ش���کرگزاری و تربی���ت انس���ان ش���ا

کریم النفس، ش���ناخت ارزش ها و استفاده صحیح از استعدادها و تالش  ویژگی های انس���ان 

ک���ه این دو از  گرفته اس���ت  ک���ه خداوند برای او در نظر  ب���رای رس���یدن به آن جایگاهی اس���ت 

گناه و خطای دیگران و صبوری و احسان  مهم ترین مصادیق ش���کرگزاری است. بخش���یدن 

که وی را وادار می کند تا در باالترین مقام و قدرت، ببخش���د و  کریم اس���ت  از فضایل انس���ان 

با بخش���یدن و احس���ان مال لذت ببرد و بر جایگاه خود بیفزاید. امیرالمؤمنین؟ع؟ بر همین 

کردن پیشی می گیرد«  که به احسان  کریم کسی اســـت  اس���اس می فرماید: »الکرمیمنبدأبإحسانه؛ 

کرامت نفس و عاملی برای  )آم���دی، 1373، 241/1(. س���ادگی و صداقت در تعامل و ارتب���اط از نتایج 

که انسان از مکر  موفقیت انسان در زندگی است. رفتار بزرگ منشانه با دیگران سبب می شود 

کند. پایبندی به عه���د و پیمان و هر نوع توافق صحیحی بین  و حیل���ه و دوروی���ی خودداری 

کریم  کرامت نفس است؛ زیرا  که در آن حفظ حقوق دیگران مطرح است، از نتایج  انسان ها 

کریمان است. کرم  هرگز خود را در مظان سرزنش دیگران قرار نمی دهند و وفای به عهد از 

که او بر زبان، غضب و  کرامت، مالکیت هوای نفس اس���ت؛ چرا از دیگ���ر ویژگی ه���ای اهل 
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کرامت اس���ت؛ انس���ان  امی���ال خویش تس���لط دارد. خوش خویی و خوش اخالقی از آثار دیگر 

کری���م خوش خ���و و ن���رم اس���ت و در مقاب���ل خواهش دیگ���ران با  قض���اوت صحیح و ن���رم رفتار 

که  می کند. قساوت و خشونت از ویژگی های انسان های لئیم و یا ناشی از عقده هایی است 

از خودکم بینی ناشی می شود. از امام حسن عسگری؟ع؟ نقل است: 
که  که با خویشتن مواجه شود، نرم می شود و انسان لئیم هنگامی   کریم هنگامی 
کریم، انسانی ساده و از  ج می دهد؛ زیرا انسان  مورد لطف قرار می گیرد، قساوت به خر

پیچیدگی ها و دوروی ها و داشتن نیت های بد به دور است. )مجلسی،1403، 78/ 378( 

کرام است«. )مجلسی، 1403،  77/ 208( در حدیث دیگری حضرت علی؟ع؟ می فرماید: »نرمخویی از ا

3-5. افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی

انس���ان به ط���ور فطری موجودی اجتماعی اس���ت و این حقیقت، خود را در دوچهره نش���ان 

گرایش ب���ه جامعه پذی���ری دارد و می خواه���د زندگی  می ده���د؛ یک���ی اینکه هر ف���رد انس���انی 

اجتماعی داشته باشد و زندگی بدون تعامل با دیگران برای وی دشوار است و دیگر اینکه هر 

فردی نس���بت به دیگری احساس مسئولیت می کند و خود را در سرنوشت دیگران و دیگران 

کرامت انس���انی باعث تقوی���ت جامعه پذیری  را در سرنوش���ت خوی���ش مؤثر می دان���د. حفظ 

آدمی و مس���ئولیت پذیری نس���بت به همنوعان خود می ش���ود. ازاین رو، در آموزه های دینی 

که یک���ی از مهم ترین و  کرامت انس���انی اس���توار اس���ت، ب���ر مس���ئولیت پذیری اجتماعی  که بر 

کید ش���ده است. مس���ئولیت پذیری اجتماعی از  هدفمند ترین بخش تربیت آدمی اس���ت، تأ

گرایش و توانمندی در هر ف���ردی وجود دارد و  که به ص���ورت  جنبه ه���ای فطری آدمی اس���ت 

ازاین رو، »مدنی بالطبع« نامیده ش���ده اس���ت. به فعلیت رساندن این توانمندی و عملیاتی 

گرایش می تواند زمینه ساز تحوالت تربیتی و ظهور توانمندی های بالقوه افراد  س���اختن این 

کنش فردی  باشد. )شریفی، 1391( مسئولیت پذیری اجتماعی نوعی احساس التزام به عمل یا وا

که نتیجه آن نوعی احساس تعهد  گون به دلیل تقید به سایرین است  گونا در موقعیت های 

که  گروهی است  و پایبندی به دیگران و تبعیت از قواعد و معیارهای اجتماعی و درک قواعد 

گونه ای همه  که اث���رات آن را به  در ذه���ن و رفتار فرد ش���کل می گیرد )س���بحانی نژاد.، و آب نیکی، 1391( 

جانب���ه می توان در زندگی انس���ان ها و در ابعاد مختلف فک���ری، اجتماعی، مذهبی، هنری و 
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کرد )فقیهی.، و شکوهی یکتا، 1392(.  اخالقی مشاهده 

کردن نیازهای خ���ود را ندارد. او هم در تأمین نیازهای  انس���ان به تنهایی توانایی برطرف 

ک، مسکن و غیره نیازمند همکاری با دیگران است و هم در  ک، پوش���ا مادی، همچون خورا

تأمین نیازهای معنوی، مثل کرامت مندی، دوستی و مهرورزی و... به فردی احتیاج دارد که 

گزیر از حیات اجتماعی  او را دوست بدارد و او نیز آن را دوست داشته باشد. بنابراین، انسان نا

اس���ت و بس���یاری از موهبت های زندگی خویش را مدیون جامعه اس���ت و هم���واره از دیگران 

خیر و برکت دریافت می کند. در س���ایه تعامل با اجتماع از غم و نگرانی آزاردهنده تنهایی رها 

گاهی های او افزوده می شود و این  می شود، بر لبانش گل لبخند می شکفد و بر علم و تجربه و آ

گرامی اسالم ؟ص؟  که دست لطف و مهر خداوند را احساس می کند، چنانکه رسول  گونه است 

می فرماید: »دست خداوند به همراه جماعت است« )محمدی ری شهری، 1391، 2/ 537(. 

که به برکت ارتباط با جامعه و اجتماع نصیب انس���ان می شود، بی شک  آثار س���ودمندی 

سبب ایجاد حس مسئولیت در برابر آنان خواهد شد و در این رهگذر، کم ترین وظیفه انسان، 

بازداشتن خویش از آزار رساندن به دیگران است. بنابراین، فقط در سایه احساس مسئولیت 

که رعایت حقوق دیگران معنا پیدا می کند و شومی ظلم و ستم آشکار  در برابر جامعه اس���ت 

گرسنگی و فقر و اندوه در چهره دیگران، روح  که با دیدن رنج  می شود و به همین سبب است 

آدمی آزار می بیند و بی تفاوتی برای او واژه نامأنوسی می شود. )معتمدی، 1392( این بعد از ابعاد 

گون اجتماعی مورد  گونا که در زمینه های  مسئولیت انسان، نسبت به س���ایر انسان هاست 

که از مهم ترین آنها مس���ئولیت نسبت به فرستادگان خداوند یعنی قرآن،  بحث قرار می گیرد 

رسول اهلل؟ص؟، ائمه هدی؟مهع؟ و اطاعت از آنان است. دیگر حوزه های مسئولیت انسان در 

رابطه با دیگران ش���امل همه روابط خانوادگی و خویشاوندی، همسایگان، طبقات محروم، 

گونی چون حفظ کرامت، محبت، رعایت  مؤمنان، حکومت و حتی بشریت که به صورت گونا

حقوق، اقامه قسط، همکاری و هدایت اجرا می شود )مجلسی،1403، 71/ 316(.

4. نتیجه گیری

کید بس���یار ش���ده و از  که در فرهنگ اس���المی بر آن تأ کرام���ت زن از مفاهیم���ی اس���ت  حف���ظ 
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کش���ف  که ش���ناخت دقیق آن و  گیرد؛ چرا که بای���د مورد توجه خاص قرار  ارزش های���ی اس���ت 

که باید در یافتن ش���یوه هایی برای تحقق و  رابطه اش با س���ایر عناصر تربیتی ضروری اس���ت 

که از خدوند  کرامت در تکوین انس���ان  گس���ترش آن تالش ش���ود. دقت در آثار و جایگاه اصل 

کرامت، حافظ  آغاز می گردد و در نبوت الهی تبلور می یابد، نیاز به استمرار و توجه ویژه دارد. 

بسیاری از ارزش های الهی و انسانی است و توجه و پاسداری از آن وظیفه مهم هر مسلمان 

است؛ زیرا در مقابل عواملی مانند جهل زدگی، انحراف از فطرت انسانی، غفلت و فسادزدگی، 

بی توجهی و نقض قانون، ذلت پذیری در برابر دشمنان، از خود بیگانگی و پذیرش باورهای 

کش���اندن انسان نقش مؤثری دارد. )طاهری، 1384(  کدام در به س���قوط  که هر  غلط قرار می گیرد 

کریم حافظ ش���ئونات انس���ان و نظام اجتماعی است و انسان لئیم،  که انس���ان  این موضوع 

کرامت را به نیازی ضروری در تربیت اجتماعی تبدیل  بزرگترین آس���یب برای اجتماع اس���ت، 

که  کرامت مداری در روان شناسی، با عنوان حرمت خود یا عزت نفس مطرح است  می کند. 

نیازی تربیتی است. بر این اساس، برای ایجاد جامعه عّزتمند در مسیر تکامل، باید در تربیت 

کوشا بود. حتی سیاستمداران نیز باید توجه خود را  کرامت انسانی  کریم و حفظ  انسان های 

که در آن انس���ان ها با  که اجتماع انس���انی، نیاز به نظامی دارد  به این امر مبذول نمایند؛ چرا 

کنند. حفظ حقوق دیگران و احترام به یکدیگر به سوی تکامل فردی و جمعی حرکت 

از  گاه���ی  آ کرام���ت زن همانن���د  در پژوه���ش حاض���ر اساس���ی ترین مؤلفه ه���ای حف���ظ 

کرامت،  کتس���ابی، توج���ه به نتیج���ه  توانمندی ه���ای سرش���تی، توج���ه ب���ه توانمندی های ا

گرفت. همچنین از دیگر  پرورش حیا، پرورش عزت نفس شناس���ایی ش���د و مورد بررسی قرار 

گرامت زن آشنایی با حقوق خویش و نقش های تربیتی آن در سبک  مؤلفه های مهم حفظ 

ک���ه از جمله این نقش ها می توان به ش���کل گیری ش���خصیت س���الم،  زندگی اس���المی اس���ت 

کنترل خود از آلودگی ها و افزایش  تقویت دین داری، آراس���تگی به رفتار عزتمندانه در زندگی، 

کرد. در صورت توجه به این مؤلفه می توان مسیر زندگی  مس���ئولیت پذیری اجتماعی اش���اره 

که سرش���ار از ش���فقت، موّدت و آرامش  زنان جامعه را در نیل به س���عادت و حیات طیبه ای 

کرد. روانی است، هموار 
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