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ه د ي ك  1چ
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ه  م د ق  م

یژه  افزون فرهنگی  ای در زندگی انسان دارد. با پیشرفت جوامع انسانی و تحوالت روز فقه به عنوان دانش کاشف شریعت، جایگاه و
ین یافته است. همچنین امروزه مباحث   و اجتماعی، فقه از ایفای نقش در محدوده زندگی فردی انسان، فراتر رفته و رسالتی نو

باشند. لذا بایسته و ضروری است که  ساز موفقیت انسان در سایر ابعاد می دارا بوده و زمینه  تربیتی، نقش مهمی در زندگی بشر
های تربیتی،  تا اصول و شیوه  نماید تری بر قرار رنگ در زندگی انسان پیوند پر  سازسرنوشت دانش فقه، با تربیت به عنوان فرایندی 

 های ثابت شریعت، ترسیم گردد. مطابق با اصول و گزاره 
، مسئله »کرامت انسانی« است. کرامت انسانی، در نگاه شریعت  تأثیر دارد های مهم شریعت، که در تربیت از جمله گزاره 

ها، بدون تفکیک از جهت نژاد، زبان، یا جغرافیای زندگی، متصف به آن بوده، و تا  ای است که همه انسان اسالمی، خصیصه
یشتن، این خصی  وقتی  : 1419)جعفری،  د  نباشمند از حقوق متفّرع آن می د، بهره نسلب نکن  د صه را از خوکه به جهت خیانت بر خو
157). 

پردازد، و در صدد است تا اواًل جایگاه این گزاره  های کرامت انسانی در مباحث تربیت می این پژوهش به بررسی جایگاه و کارکرد 
دارای نقش    ، روشن نموده، و به این سؤال پاسخ دهد که آیا این گزاره، به عنوان مبنایی عام و یا اصلی فراگیر در تربیت   ی تربیت   امور را در  

 های تربیت تبیین نماید. های عملیاتی و مهم این گزاره را در برخی از ساحت باشد؟ و ثانیًا برخی از کارکرد می 
ف، به این نحو تنظیم شده است، که عالوه بر شناسایی و تحلیل دقیق مفاهیِم  یابی به این اهداساختار این پژوهش برای دست 

پرداخته شده و سپس   ^بیت دخیل در بحث، ابتدا به بررسی جایگاه کرامت انسانی در آیات شریفه قرآن کریم و روایات اهل 
ر مورد پذیرش از جایگاه کرامت انسانی  احتماالت مختلف فقهی در تفسیر این گزاره، بیان شده است. در ادامه با توجه به تفسی

 های مهم آن اشاره شده است. در فقه، جایگاه این گزاره در مباحث تربیت تبیین شده، و به برخی از کارکرد 
بی صورت گرفته و مقاالت و  در مورد مسئله کرامت انسانی، به شکل عام آن، فعالیت  تاکنون باید گفت که  همچنین  های خو

جایگاه کرامت انسانی در فرآیند تربیت،    مربوط به لکن در مورد مطالعات    1، کتب مفیدی در این زمینه به رشته تألیف در آمده است 
 گردد.ثار در این زمینه محسوب می اثر پژوهشی مستقلی یافت نشده، و این اثر پژوهشی جزء اولین آ 

م و ه ف یم س ا ن  ش

واژه اساسی این  به تبیین دو مفهوم  است. به همین دلیل، ابتدا موفقیت هر پژوهشی در گرو شناخت صحیح مفاهیم اساسی آن 
 پردازیم.می تربیت و کرامت  ، یعنی پژوهش

ف ل ت .ا ي ب ر  ت

باشد  شناسان عرب، این واژه از ریشه »ربا، یربو« اخذ شده است که در این صورت، به معنای رشد و نمّو می به اعتقاد برخی از لغت 
»ایجاد نمودن چیزی    آن دانند، که در این صورت معنای  برخی دیگر نیز این واژه را از ریشه »ربب« می   . (304  / 14:  1414)ابن منظور،  

  ( 399 / 1: 1414)ابن منظور، و یا »خوب رسیدگی نمودن«  ( 336: 1412)راغب اصفهانی، رسیدن به سر حد کمال« به نحو تدریجی تا 
یش بدان اشاره نموده، تدریجی بودن تربیت است  خواهد بود. در میان این تعاریف، نکته مهمی که راغب اصفهانی در کتاب خو

 که امری مهم است. 



ای در  نظران این حوزه صورت گرفته است. عدهبرای تربیت، تعاریف مختلفی از جانب صاحب  ،در اصطالح علوم تربیتی 
استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق    شکوفایی برای    ،عبارت است از رفع موانع و ایجاد مقتضیات  تربیت   :اندگفته   آن تعریف  

اند که قوای جسمانی و روانی و عقلی انسان را شکوفا  برخی نیز تربیت را عبارت از عملی دانسته  .(24: 1380)دلشاد تهرانی، 
یژه  به میزان توانایی و استعدادهای خود رشد و   آن های ای با استمداد از درون و به مدد کوشش ساخته، تا با نظام و سازمان و

: »انتخاب رفتار و گفتار مناسب،  است   گونه تعریف نمودهی تربیت را اینالله ابراهیم امینآیت   .(10:  1385)حجتی،    پیشرفت نماید
اش را در تمام ابعاد وجود و به طور  های نهفته ایجاد شرایط و عوامل الزم و کمک به شخص مورد تربیت، تا او بتواند استعداد 

  .(12: 1372)امینی،  حرکت کند« هماهنگ پرورش داده و شکوفا سازد، و به سوی هدف و کمال مطلوب تدریجاً 

ت .ب م ا ر  ک

  /5: 1410)جوهری، و معنای شرافت برای آن ذکر شده است  ( 368 /5: 1410)فراهیدی،   است در لغت، ضد لؤم و پستی  واژه کرامت  
یی است که از انسان ظاهر می  .(2019 شود و به شخصی کریم گفته  کرم در مقام توصیف انسان، به معنای اخالق و کردار نیکو

: 1412)راغب اصفهانی، گردد های بزرگ اطالق نمی شود، مگر آنکه این اوصاف از او ظاهر گردد، و این صفت جز بر نیکی نمی 
، بزرگواری و شرافت نهفته است و الزمه این معنا، ظهور کردار نیک از انسان در معنای کرامت  :توان گفت ی بنابراین م  .(707

 . خواهد بود
متناسب با معانی لغوی   آنها، تعاریف مختلفی برای این اصطالح صورت گرفته است که روح کلی همه محققان در کلمات 

»کرامت ناظر به شرافت   :فرمودهفضیلت دانسته و    الله جوادی آملی در توضیح و تبیین کرامت، آن را متفاوت ازباشد. آیت آن می 
یژه اوست و مقایسه با غیر در آن لحاظ نمی  شود، بر خالف فضیلت که مقایسه با غیر، رکن آن است«  ذاتی شیء است که و

م یک  که منشأ احترا عالمه جعفری نیز کرامت را به معنای شرافت، عزت و حیثیت ارزشی دانسته . (216: 1387)جوادی آملی، 
  .(349: 1377)جعفری،  است موجود 

در مفهوم کرامت انسان، نوعی بزرگواری و   :توان گفت با توجه به تعاریف ذکر شده و با لحاظ معانی لغوی واژه کرامت، می 
ها به جهت  کرامت حیثیتی است که تمام انسان  :گونه تعریف نمودتوان کرامت انسانی را این بنابراین می  . شرافت نهفته است 
یژگی   .هستند های نوع بشر، که خداوند متعال به آنها عطا نموده، به نحو جبّلی و طبعی از آن برخوردار اقتضائات و و

کرامت دیگری نیز برای انسان در معارف   آن در مقابل  است و انسان  2ی(یالبته این تعاریف، ناظر به کرامت ذاتی )اقتضا
باشد  حیثیت واالی انسانی می   همان که کرامت اکتسابی یا ارزشی نام گرفته است. کرامت اکتسابی و ارزشی،    وجود دارد اسالمی  

یشتن و دیگران و که خداوند   ایانجام تکالیف و وظایف، با استناد به احساس عمیق وجدان انسانی  نیز که از مراعات حقوق خو
گیرد و برای به دست آوردن آن، کوشش و تالش مستمر در تصفیۀ  به ودیعت نهاده است، سرچشمه می  متعال، در نهاد انسان 

این  .(161و  160: 1419)جعفری، گردد، ضرورت دارد انجام تکالیفی که در قلمرو فردی و اجتماعی متوجه انسان می درون، و 
هایی از مقاله، به کرامت اکتسابی انسان  هرچند در بخش   ؛باشدپژوهش معطوف به بررسی نقش و کارکرد کرامت ذاتی انسان می 

 نیز اشاره شده است.  



ه ا گ ی ا د ج ی  ن ا س ن ا ت  م ا ر ه ک ق ف ت  ي ل ک  ر 

باشد. لکن سؤال این است که آیا کرامت  اصل وجود خصیصه کرامت و شرافت برای انسان، مطلبی مسّلم و پذیرفته شده می 
ر قواعد، قابل طرح باشد؟ به نظر  یای فقهی در کنار ساو به عنوان قاعده   آفرینی کند تواند در استنباط احکام فقهی نقش انسانی می 

که کرامت انسان، چه جایگاهی در   شود های کرامت انسانی، باید ابتدا این مسئله بررسی تأثیرات و کارکرد رسد برای تعیین می 
 :توان دو احتمال را در این باب مطرح نمودگردد. از نگاه کلی می و تحت چه عنوانی داخل می  دارد فقه 

م. 1 ا ك ح ا ز  ا ی  خ ر ب ع  ی ر ش ت ت  م ك ح  ، ی ن ا س ن ا ت  م ا ر  ک

خواهد بود و هرجا علت   نیز باشد و هرجا علت باشد، حکم در اصطالح فقه، علت حکم، چیزی است که حکم دایر مدار آن می 
لذا در بعضی از شرایط، علی    است. هم نخواهد بود. ولی حکمت حکم، چیزی است که به نحو غالبی همراه حکم    ی نباشد، حکم 

 .( 78:  1385)مکارم شیرازی، ه قّوت خود باقی است  ، لکن حکم ب ندارد رغم این که حکمت حکم، وجود  
های شرعی باشد، و لذا احکام دائر مدار  العمل ای از احکام و دستور تنها حکمت پاره کرامت انسانی  احتمال دارد که  بنابراین  

ن علوم اسالمی هم نسبت داده شده است که آنها منکر ایفای نقش کرامت  اوجود یا عدم آن نخواهند بود. به برخی از محقق
و چه بسا نظر این عده، معطوف به  ( 63 :1390)احمدی، های فقهی و حقوقی هستند گیری پیامدانسانی به عنوان زیر بنای شکل 

معمواًل غرض از ذکر حکمت در  رسد، چرا که حکمت پنداشتن کرامت انسانی بوده باشد. لکن این احتمال صحیح به نظر نمی 
در حالی که با   .(110 / 29تا: )جمعی از مؤلفان، بیدلیل، قانع ساختن مکلف و برطرف ساختن شگفتی او از حکم شرعی است 

 .است آید که کرامت انسانی معیاری فراتر از حکمت حکم کرامت انسان، این نکته به دست می  رجوع به لسان ادله 

ا. 2 ق  ، ی ن ا س ن ا ت  م ا ر هک د یع ه ق ف ی    ا

در تعریف قواعد فقهی   باشد.  ای فقهی قاعده  ، که کرامت انسانی  وجود دارد این است کرامت انسان  باره دومین احتمالی که در
یژه اختصاص  هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر می  ایهای بسیار کلی که قواعد فقه، فرمول  اندگفته  شوند و به یك مورد و

ای  در صورت پذیرش آن به عنوان قاعده (2/ 1: 1406)محقق داماد، گیرند. ندارند، بلکه مبنای قوانین مختلف و متعدد قرار می 
رآن کریم یا روایات، نصی در مورد آنها وارد  که در ق  ی گردد. یعنی بر خالف قواعدفقهی، از قواعد فقهی اصطیادی محسوب می 

چرا که از جمله    ؛اندهایی از آیات، روایات و یا احکام برگرفته ای عام، از مجموعهرا به عنوان مالکی اساسی و قاعده   ، فقها آن شده
نهاد، کشف مذاق شارع و  توان به مالکات احکام شرعی دست یافت و بر پایه آن قواعد فقهی را بنیان طرقی که بر پایه آن می 

العاده، تتبع در آیات و  شود، بلکه احاطه تام به تمام ابواب فقه، ذکاوت فوق شریعت است. البته این مهم به آسانی حاصل نمی 
 .(237: 1382)ضیائی فر، روایات، دوری از هوا و هوس و ذوق سلیم، از مقدمات ضروری آن است 

در   که  نداند و قائلنسانی به عنوان یک قاعده فقهی در استنباط احکام اشاره نموده برخی از فقهای معاصر، به نقش کرامت ا
مسائل مستحدثه، استفاده از قاعده کرامت ممکن است، ولکن تفسیر کرامت باید در راستای ایمان به خدا و تکامل بشر انجام 

یسندگان،  بگیرد   کرامت را به عنوان اصلی غیر قابل خدشه مطرح نموده، و    همچنین برخی از فقها  .(19و    16/  13:  1386)جمعی از نو
حکم به عدم نجاست اهل کتاب، و همچنین حرمت کشتن انسانی که در کماست و به مرگ مغزی دچار شده است را ناشی از  

یسندگان، اند کرامت انسانی دانسته  کرامت ه آنها، ک  باشدی احتمال سازگار م  نیبا ا حاتیتوض  نیا ،(248/ 13: 1386)جمعی از نو



همه تعالیم اخالقی با این دیدگاه همخوانی دارد که  نظر برخی دیگر از فقها    کهچنان اند.  ای فقهی پذیرفته انسان را به عنوان قاعده 
  .(162: 1377)جوادی آملی،و حقوقی، باید با عنایت به اصل کرامت و در سازگاری کامل با آن، تنظیم شوند 

در واقع عالوه بر امکان استنباط گزاره توصیفی    .باشدمیان دو احتمال فوق، احتمال اخیر قابل اثبات می   که از رسد  به نظر می 
یزی نیز از مجموعه ادله کرامت، ممکن است؛ زیرا اصل این مطلب صحیح است که  کرامت انسان، اصطی  مورد در  اد گزاره تجو

عقول بشری در اغلب موارد به دلیل پیچیدگی مالکات واقعی، از ادراك مالکات احکام و موانع آنها قاصرند، و لکن در برخی از  
ک استقرا و مالحظه موارد جزئی و متعدد احکام، و با شم  موارد معدود، مخصوصًا در موارد احکام اجتماعی، فقیه خبره با کم 

/ 21:  1390ک: مطهری،  .)رتواند به مناطات برتر نزد شریعت اسالم پی برده و قواعد فقهی را بر پایه آنها سامان دهد  فقهی خود، می 
کید کرامت انسانی نیز با توجه به موار که توان ادعا نمود لذا می  .(34: 1429آبادی، ؛ نجف 300 د متعددی که در شریعت، بر آن تأ

 ای فقهی سامان داد.  توان آن را به عنوان قاعده ، لذا می باشدمی شده است، از مالکات برتر شریعت 

ی ن ی د ع  ب ا ن م ر  د ن  ا س ن ا ت  م ا ر ک ه  د ع ا ق ه  ل د  ا

که محتوای آنها در یکی از منابع سه گانه   است شوند. قواعد منصوص آن قواعد فقهی به دو بخش منصوص و اصطیادی تقسیم می 
  هستند هایی از روایات و یا احکام از مجموعه  در واقع برگرفته اند و قواعد اصطیادی قرآن، سنت نبوی و سنت اهل بیت )ع( وارد شده 

،  نیست ای منصوص  آن، قطعًا قاعده   ره قاعده کرامت انسان، به جهت نبود نصی به خصوص دربا   . ( 163/  40  -   39تا:  )جمعی از موّلفان، بی 
روایات متعددی   و به آیات  توان می  گردد. برای اصطیاد قاعده کرامت انسان ای اصطیادی محسوب می و بر فرض پذیرش آن، قاعده 

/  2:  1407؛ کلینی،  191  -   192/  12:  1419؛ مّتقی، 299/  57: 1410؛ مجلسی  259/ 11: 1408؛ محدث نوری،  4: ؛ تین 14: مؤمنون )   تمّسک جست 
گیرد، به اختصار تنها به بررسی برخی از  . از آنجا که بررسی همه این آیات و روایات، در مجال مقاله علمی پژوهشی جای نمی ( 33

 . این آیات و روایات خواهیم پرداخت 

د .1 ي ج م ن  آ ر  ق

 باشد که در آن وارد شده است:  نماید، آیه هفتادم سوره اسراء می ای که داللت بر کرامت انسان می شریفه از جمله آیات  
ْلَناُه  یَباِت َو َفضَّ ْمَنا َبِنی آَدَم َو َحَمْلَناُهْم ِفی اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ ْن  َو َلَقْد َکرَّ ما فرزندان آدم را    ؛ َخَلْقَنا َتْفِضیلا ْم َعَلی َکِثیٍر ِممَّ

یش، برتریشان  کرامت بخشیدیم، و بر دریا و خشکی سوار کردیم و از چیز  های خوش و پاکیزه روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خو
 . دادیم 

مقصود از کرامت  نماید. ن ذکر شده، داللت بر کرامت انسان می ااین آیه شریفه حسب آنچه در تبیین آن در کلمات مفسر
در   .(214/ 13: 1374)طباطبایی، انسان در این آیه، اختصاص انسان به عنایت و شرافتی است که در موجودات دیگر وجود ندارد 

یژگی اوجه کرامت و برتری انسان بر سایر موجودات، برخی از مفسر هایی همچون قدرت تکلم، صورت زیبا، غلبه بر سایر  ن به و
ذکر این  که رسد لکن به نظر می  ،(689/ 1: 1418)فیض کاشانی، اند توانایی انجام صناعات اشاره نموده  و معتدلحیوانات، قامت 

در حقیقت کرامت انسان، ناشی از قوه عاقله او   .نه آنکه این امور خصوصیتی داشته باشند است خصوصیات از باب مثال 
و انسان به وسیله آن حق را از باطل و خیر را از   است گر موجودات جهان چرا که قدرت تعقل عامل امتیاز انسان از دی  ؛باشدمی 

  .(216/ 13: 1374)طباطبایی، دهد.شر تمیز می 



ل. 2 ه ا ت  ا ی ا و تر ي  ب

توان ادعا نمود که به حد تواتر اجمالی  نمایند، بسیارند و می روایاتی که در منابع حدیثی شیعه بر کرامت انسانی داللت می 
نیازی به   و (33/ 2: 1407؛ کلینی، 191 -  192/ 12: 1419؛ مّتقی، 299/ 57: 1410؛ مجلسی 259/ 11: 1408محدث نوری، ) اندرسیده

یان و گزارش بررسی سندی تک  گران، هر کدام یك مقصود  تک این روایات وجود ندارد. منظور از تواتر اجمالی این است که راو
مقصود کلی نظر دارند، چنان زیاد   ک ایات آنان که در مجموع به یها و روگوناگون، و شمار گزارش را روایت کنند، لکن با الفاظ 

ها به طور قطع صادر شده است و در اثر فزونی روایات و گوناگونی شرایط  باشد که انسان فی الجمله یقین کند که برخی از آن 
،  ×و امیرالمؤمنین  |مشروعیت »زندان«، استخدام عیون توسط پیامبر  همسئلها، احتمال دروغ بودن همه آنها از بین برود.  صدور آن 

از مواردی است که با تواتر اجمالی ثابت شده است. لذا این اشکال که »اکثر اخبار و روایاتی که برای اثبات موارد فوق نقل  
توانیم به اینها اعتماد کرده و بر این اساس نظر بدهیم؟« بی سند معتبر و صحیحی ندارند، پس چگونه می  گردند، معموالً می 

های حجمی مقاله، به برخی از این  در ادامه با توجه به محدودیت .  (349  -321  -50  -45/  4:  1429)نجف آبادی،  اساس خواهد بود  
   :نماییمروایات اشاره می 

، مبتنی بر رعایت کرامت ^خوریم که شیوه رفتاری حضرات معصومینمتعددی بر می  ی ایهبه نمونه  ، شیعهدر جوامع روایی 
رفت و در  های مذهبی به بالین آنها می پرسی و عیادت بیماران اقلیت برای احوال  |ها بوده است. رسول گرامی اسالمهمه انسان 

هنگامی که پیامبر اکرم در   .(224: 1370)عمید زنجانی، نمود نان برخورد می ی با آ ی رونمود و با گشاده تشییع جنازه آنان شرکت می 
او یهودی است. حضرت در جواب   :مواجهه با جنازه یهودی، برای احترام به او از جای برخاست، به حضرت عرض کردند

 .است اهمیت کرامت انسانی  دهندهاین نوع رفتار نبی اکرم نشان  (273/ 78: 1410)مجلسی، فرمود: »آیا او انسان نبود؟« 
محبت به مردم   باره ای به مالك اشتر در در نامه  × . حضرت امیرالمؤمنین شود می نیز مشاهده  ̂ این مطلب در رفتار ائمه معصومین 

از این جمله فهمیده   . ( 367: 1414)سید رضی، باشند« اند، یا برادر دینی تو هستند و یا نظیر تو در خلقت می فرماید: »مردم دو گروه می 
م  بایست در حاکمیت دینی مورد احترا شود که از نظر آن حضرت، غیر مسلمانان نیز از کرامت و حقوق شهروندی برخوردار بوده و می می 

گمان   : ای افتاده و وامانده است. به همسفرش فرمود که در گوشه   دید های خود مردی را  در یکی از سفر   × و لطف قرار گیرند. امام صادق 
  : سیرابش کردی؟ پاسخ داد   : کنم این مرد تشنه باشد، او را سیراب کن. وی به بالین آن مرد رفت، ولی ناگهان برگشت. حضرت فرمود می 

گاهم. امام صادق نه، این مردی ی  مگر انسان    ، از شنیدن این سخن برآشفت و به حالت خشم فرمود: »باشد   × هودی است و من به حال او آ
 . ( 224:  1370زنجانی،    )عمید نیست؟«  

ای توان ادعا نمود که قاعده کرامت انسان، به عنوان قاعده اند، می کرامت انسان وارد شده  باره روایات که در  نوع با توجه به این  
 .  فتنی است اصطیاد شده از مجموع این روایات، پذیر

ت ي ب ر ت ث  ح ا ب م ر  د ن  ا س ن ا ت  م ا ر ک ه  ا گ ی ا  ج

چه   ،« در مباحث تربیت که »کرامت انسان  شود می طرح م ای فقهی، این سؤال با توجه به پذیرش کرامت انسان، به عنوان قاعده 
؟ آیا کرامت انسان، بر اهداف  است گردد، یا از اصول تربیتی های تربیتی محسوب می فرض از مبانی و پیش دارد؟ آیاجایگاهی 

رسد، پاسخ به این سؤاالت،  توانند متأثر از قاعده کرامت انسان باشند؟ به نظر می های تربیتی، می ؟ آیا روش است گذار  تربیتی تأثیر



باشد. کرامت انسان از دو منظر مختلف، هم قابل پذیرش به عنوان مبنای  نوط به نوع نگرش ما نسبت به مسئله کرامت انسان می م 
توان گردد. همچنین با رجوع به مبانی کرامت انسان در شریعت اسالم، می ، و هم از اصول تربیتی محسوب می است تربیتی 

با توجه به پذیرفتن کرامت انسان به عنوان    کهچنان ر کنار سایر اهداف تربیتی مطرح نمود.  کرامت انسان را به عنوان هدفی عالی، د
های تربیتی نیز تأثیر مستقیمی خواهد داشت. برای توضیح مطلب، الزم است ایفای نقش کرامت  اصل تربیتی، این قاعده بر روش 

 یین گردد.ها و اهداف تربیتی، جداگانه تبانسان در قالب مبانی، اصول، روش 

ر. 1 ي ث أ یت ت ي ب ر ت ی  ن ا ب م ر  ب ن  ا س ن ا ت  م ا ر ک ی  ر ا ذ  گ

ها گزارش داده، و  محوری هستند که از واقعیت های ِاخباری و هست مبانی تربیتی، گزاره  :توان گفت در تعریف مبانی تربیتی می 
ها و باید یعنی  .(273/ 1: 1391)اعرافی، شوند های تربیت، از آنها استنتاج می گیرند، و اصول و روش بنیاد علم تربیت قرار می 

دهند  خبر می باشند، و در حقیقت، از واقعیتی  های مطرح شده در فقه، بنابر نظر عدلیه، مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی می نباید
تواند با کنار هم قرار دادن برخی از  با توجه به این نکته، فقیه می  .(52/ 20: 1386)مطهری، که در متعلق احکام فقهی نهفته است 

فقیه با دقت و توجه به   :باشند. برای مثالهای تربیتی می ای از آنها واقعیت شرعی، به واقعیاتی دست یابد که پاره  هایدستور
تواند به این واقعیت دست یابد که الفاظ  شده، می اذکار و لزوم تلفظ دقیق آنها در نماز و عبادات دیگر وارد    باره ی که درهایدستور

استحباب عبادات کودکان غیر بالغ، این واقعیت را    باره های فقهی درو اذکار، در تعالی روح اثر دارد. یا با نگاه به مجموعه توصیه 
 .(277/ 1: 1391)اعرافی، سازی آنها کمک کند تواند به درونی ها در کودکان می کشف نماید که تکرار رفتار 

تواند  باشند، می مسئله کرامت انسان می   مطالبی که مربوط بهدر مورد مسئله کرامت انسان نیز فقیه با مالحظه مجموعه ادله و  
باشند«.  ها به نحو طبعی برخوردار از کرامت می شناختی دست یابد که »همه انسان مبانی انسان  باره به این واقعیت توصیفی در

وان از آن به عنوان »نظریه کرامت انسان« یاد نمود، به عنوان مبنایی در تربیت، در کنار سایر مبانی دارای پیامد تاین واقعیت که می 
های پذیرش این مبنا، این است که کلیه اصول تربیتی باید هماهنگ با این گزاره  بوده، و باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله پیامد

ین گرد  لی از اصول موجود در تربیت با این مبنا، باید به اصالح و تعدیل و یا ابطال آن اصل اقدام  و در صورت تنافی اص  د تدو
 .  شود

ر. 2 ي ث أ یت ت ي ب ر ت ل  و ص ا ر  ب ن  ا س ن ا ت  م ا ر ک ی  ر ا ذ  گ

هستند که راهنمای عمل مربی قرار   ایهای کلی العمل در تعریف اصول تربیتی، گفته شده: »اصول تربیتی، قواعد و دستور 
: 1383بناری، )توان از آنها بهره جست« های مختلف تربیتی، می لذا در موقعیت  ندارند.گیرند و اختصاص به موارد جزئی می 
یزی تربیتی محسوب می اصول تربیتی بر خالف مبانی آن، از گزاره   .(72 های  ه شوند، که الزم است مفاد آنها در تمام مؤلفهای تجو

 .(464: 1389)علم الهدی، های تربیتی با توجه به آنها صورت گیرد ها و فعالیت ، و برنامهشودتعلیم و تربیت جاری 
های فقه، که خاصیت ، بلکه آن دسته از گزاره ندارند های فقهی قابلیت طرح به عنوان اصل تربیتی را باید دانست که همه گزاره 

توان  های فقه، می توانند به عنوان اصل تربیتی مطرح شوند. در میان گزاره شود، می می  کاربرد در آنها دیده نگری و عمومیت کلی 
ای از این قواعد در همه جای فقه، از جمله در مباحث تربیت، مؤثر پاره  3برخی از قواعد فقهی را از اصول تربیت محسوب کرد. 

رصه تعلیم و تربیت هستند. شماری دیگر نیز تنها در بخشی از موضوعات تربیتی کاربرد باشند. برخی از آنها نیز تنها مختص به ع می 



   . (291/  1:  1391)اعرافی،  دارند  
کرامت انسان، عالوه بر قابلیت طرح   :نتیجه گرفت چنین توان ای فقهی، می با توجه به پذیرش کرامت انسان به عنوان قاعده 

یزی نیز قابل طرح می ای توصیفی، به عنوان گزاره به عنوان گزاره  توان آن را به عنوان اصلی تربیتی قلمداد  می   بنابراین  .باشدای تجو
  ، ه مطرح شده باشدطور که در تبیین آن گذشت، از قواعدی نیست که صراحتًا به عنوان قاعده، در فق نمود. البته این اصل، همان 

توان به یک بایِد عمومی و پشت پرده و یک اصل  ، می ^های رفتاری معصومینبلکه با کنار هم گزاردن احکام فقهی و شیوه 
یه نگاهمان به مسئله کرامت انسان، با   یزی، تحت عنوان »لزوم رعایت کرامت انسان« دست یافت. بنابراین به لحاظ زاو تجو

ای توصیفی را از ادله کرامت، استنباط نماییم و بر پایه آن کرامت انسان را به عنوان مبنای  توانیم گزاره می   رجوع به ادله کرامت، هم
ای ای فقهی، کرامت انسان را در قالب گزاره توانیم به جهت پذیرش کرامت انسان به عنوان قاعده م و هم می ییتربیتی مطرح نما

یزی و اصلی تربیتی مورد توجه قرار ده توان همین  شناختی در تربیت نیز می در مورد برخی دیگر از مبانی انسان  که چنان یم. تجو
یژه  :شناختی تربیت، این گزاره است از جمله مبانی انسان  ، نمونه برایدو نگرش را مورد توجه قرار داد.  ای به  »خداوند توانایی و

و یا این گزاره که »انسان موجودی آزاد و صاحب   (63: 1390ادین، )مبانی نظری سند تحول بنینام عقل به انسان ارزانی داشته است« 
با توجه به این   .(64)همان: اختیار است و این آزادی را خداوند متعال به اعطا نموده است« از مبانی تربیت محسوب شده است 

ورزی در فرایند تربیت باید مورد توجه  قل »لزوم ع :توان دو اصل تربیتی را استنباط نمود و بیان داشت که اوالً دو مبنای کالن، می 
های تربیتی مورد توجه مربیان و  »الزم است حفظ و ارتقای آزادی متربیان، در کلیه فرایند  :مربیان و متربیان قرار گیرد« و ثانیاً 

 .(187و  186: همان)گذاران تربیتی باشد« سیاست 

ر. 3 ي ث أ شت و ر ر  ب ن  ا س ن ا ت  م ا ر ک ی  ر ا ذ یگ ت ي ب ر ت ی  ا  ه

شوند و بخش مهمی از موفقیت  هایی است که جهت تحقق اهداف تربیتی، اتخاذ می ها و رفتار های تربیتی، شیوه مراد از روش 
 .(129: 1377آبادی، )حاجی ده شوند هایی است که برای رسیدن به اهداف تربیتی به کار گرفته می یک نظام تربیتی، در گرو روش 

یزی و دستوری دارند، لکن تفاوت آن با اصول تربیتی در این است که اصول  های تربیتی همانند اصول تربیروش  تی، ماهیتی تجو
تر بوده و در محدوده اصول  ها در مقایسه با اصول، جزئی دهند، اما روش تر نظام رفتاری مربی را شکل می تربیتی در سطحی کالن 

»ایجاد انگیزه    برای مثال:نداشته باشند.    آنهاگونه تضادی با  هیچ  شوند. لذا باید هماهنگی کامل با اصول داشته و به کار گرفته می 
هایی استفاده نمود که از جمله  توان یک اصل تربیتی به شمار آورد، لکن برای تحقق این اصل کلی، باید از روش در متربی« را می 

یق است  یت و تشو  .(72: 1383؛ بناری، 296/ 1: 1391)اعرافی، آنها تقو
های تربیتی باید با مالحظه  روش  تمامهای تربیت، به این نحو است که انسان، به عنوان اصلی تربیتی بر روش تأثیر کرامت 

)اعرافی، باشد  « به عنوان روشی تربیتی مطرح می امثاًل »یاری دیگران در نیکی و تقو  ؛این اصل و در تطابق با آن به کار گرفته شوند
لکن در استفاده    .(425/  3:  1429)انصاری و دیگران،  های تربیتی قلمداد شده است  یا برخی از درجات تنبیه از شیوه   (،297/  1:  1391

دار  ها باید توجه نمود که چنانچه یاری رساندن به دیگران در شرایطی خاص و با مقارناتی، کرامت متربی را خدشه از این روش 
ط خاص، با اصل تربیتی باالدستی، که همان »لزوم رعایت کرامت  یدر این شرا  این روش چرا که  کرد؛ نماید، باید از آن پرهیز 

استفاده از شیوه تنبیه نیز در صورتی که موجب لطمه به کرامت متربی گردد، به جهت   کهچنان باشد. انسان« است، ناهمگون می 
 باشد. تضاد با اصل »لزوم رعایت کرامت انسان« مورد تأیید نمی 



ي. 4 ث أ ترت ي ب ر ت ف  ا د ه ا ر  ب ن  ا س ن ا ت  م ا ر ک ی  ر ا ذ  گ

گاهانه می  ها به مقاصد ها و واکنش ها و کنش ای از رفتار باشد و از نقاطی آغاز گردیده و با مجموعه از آنجا که تربیت، فرایندی آ
گاهی انتخاب نموده و برای تحقق آنها پایانی منتهی می  باشد، نام این   هکوشیدشود، اگر مربی این مقاصد پایانی را با علم و آ

اهداف تربیت با توجه به گوناگون بودن انظار و مکاتب   .(83: 1377آبادی، )حاجی ده توان، اهداف تربیت نهاد مقاصد پایانی را می 
باشد، کشف اهداف تربیتی از نگاه شریعت اسالم است، و فقه، به عنوان دانش  ، لکن آنچه برای ما مهم می است تربیتی، متفاوت  

 تواند سبب کشف اهداف تربیت و یا اصالح اهداف مطرح در علوم تربیتی گردد.  عت، می کاشف شری 
ای، و اهداف  ی، اهداف واسطه یشناختی در معارف اسالمی، اهداف تربیت در سه دسته کلی اهداف غابر اساس مبانی انسان 

رسد با رجوع به مبانی کرامت به نظر می   .(286/  1:  1391)اعرافی،  گذار باشد  تواند تأثیرگیرد و فقه در هر سه دسته می جزئی قرار می 
ای برای تربیت محسوب نمود. توضیح اینکه بر اساس نگرش وحیانی به کرامت  را به عنوان هدفی واسطه  آن توان انسان، می 

. برخی از دانشمندان علوم  (30 :)بقره  دارا بودن جایگاه خلیفة اللهی، جایگاهی اساسی در تحقق کرامت ذاتی انسان دارد  انسان،
و چون انسان، خلیفه   ست اند که سند تام کرامت ذاتی انسان، مقام خالفت اوو تصریح نموده  کردهدینی به این حقیقت اشاره 

اند که خلیفه کسی است که قانون  باشد. همچنین توجه به این نکته را الزم دانسته مند می خدای کریم است، از کرامت بهره
باالتر از کرامت ذاتی انسان، کرامت ارزشی   .(287: 1385)جوادی آملی، را به رسمیت شناخته و همان را اجرا کند  هعنلفمستخ

؛  اّن اکرمکم عند الّله اتقاکم» باشدباشد که قابل پرورش و تکامل بوده و مالک آن بر مبنای تقوا استوار می )اکتسابی( او می 
خدای متعال با توجه به اعطای نیروها و   .(13)حجرات/ باشد« ترین شما می ترین شما نزد خدای متعال، با تقوا همانا گرامی 

 حال با توجه به این  (.225: 1388)جعفری، های مثبت، ارزش کرامت و شرافت را فقط در انسان، به وجود آورده است استعداد 
حفظ جایگاه خلیفة اللهی انسان و هم ایجاد و ارتقای کرامت ارزشی او نیازمند تربیت و پرورش  نکته که هم بقای کرامت ذاتی و  

گونه نیست که در هر  این   ؛ زیرا توان یکی از اهداف متوسط تربیت را »حفظ و تکامل کرامت انسان« دانست باشد، می صحیح می 
 پذیرپرستی و خودکامگی، کرامت انسان زوال بلکه با هوا  حالت و شرایطی، کرامت و شرافت انسان ثابت و بدون تغییر بماند،

 توان از مقاصد تربیت قلمداد نمود.  لذا کرامت انسان را می  .(226: 1388)جعفری، باشد می 

د ر ک ر ا ی ک ا ی ه ت ا ي ل م تع ح ا س ر  د ن  ا س ن ا ت  م ا ر تک ي ب ر ت ی  ا  ه

های عملیاتی کرامت انسان، در  های حجمی مقاله، تنها به برخی از کارکرد این پژوهش با توجه به لزوم رعایت محدودیت 
 های »تربیت اعتقادی و اخالقی«، »تربیت اجتماعی« و »تربیت زیستی و بدنی« اشاره نموده است.  ساحت 

ی ن د ب و  ی  ت س ی ز ت  ي ب ر ت ر  د ن  ا س ن ا ت  م ا ر ک ه  ب ه  ج و  ت

باشد. هدف از این ساحت از تربیت این است که رگ والدین و مربیان، تربیت بدنی و جسمانی کودکان میف بزییکی از وظا
تربیت بدنی و جسمانی کودک،  .(142: 1370)بهشتی، کودک از نیروی جسمانی و سالمت بدنی و نشاط کافی برخوردار باشد 

: )همانگردد فرسا تأمین میهای طاقتاز طریق بازی، غذای مناسب، رعایت بهداشت و جلوگیری از ضعف و سستی و کار
های تربیتی، به رعایت کرامت انسانی کودکان توجه الزم در این ساحت از تربیت باید جهت انجام صحیح فعالیت .(144

ی است که هایدهد، دستورواردی که لزوم توجه به قاعده کرامت را در این ساحت از تربیت نشان میصورت گیرد. از جمله م



فقها به ممنوعیت نوشاندن شراب و سایر در شریعت اسالمی در راستای تأمین غذای مناسب برای کودکان وارد شده است. 
همچنین در فقه شیعه شکی در عدم جواز   .(21/  3:  1417،  ؛ عاملی433/  2:  1406)ابن براج،  اند  مسکرات به کودکان تصریح نموده

برای مستدل نمودن این  .(742/ 1: 1409؛ یزدی، 102/ 7: 1416)حکیم، خوراندن آب یا غذای مضر به کودکان وجود ندارد 
مت انسانی نیز توان به اقتضای قاعده کرا ج فقهی برای این احکام ذکر گردیده، مییای که در کتب را احکام، عالوه بر ادله

گردد، و یا غذای مضر، با لزوم رعایت کرامت انسانی عی که به زوال عقل آدمی منجر مییخوراندن ما ؛ زیراتمسک نمود
در تبیین مفهوم کرامت بیان نمودیم که در مفهوم این واژه، نوعی شرافت و بزرگواری نهفته است،   چون   نیست؛کودک، همخوان  

به کودکی که هنوز به استقالل شخصیتی نرسیده است و در بسیاری از موارد توان تشخیص  و خوراندن شراب و غذای مضر
 گردد. مصالح خود را ندارد، زیر پا گذاشتن کرامت او محسوب می

ی. 1 ع ا م ت ج ا ت  ي ب ر ت ر  د ن  ا س ن ا ت  م ا ر ک ه  ب ه  ج و  ت

میان جامعه مربوط است تا از این طریق  هایی از رفتار آدمی است که به زندگی او در مقصود از تربیت اجتماعی، پرورش جنبه 
گاهانه و  کیشان و همهم  ، نوعان های خود را نسبت به هم به بهترین شکل، حقوق و وظایف و مسئولیت  مسلکان خود بشناسد و آ

 .(3: 1391)رمضانی و حیدری، ها اقدام کند با عشق برای عمل به آن وظایف و مسئولیت 
نمونه از موارد مهمی که در تربیت اجتماعی    برایه رعایت کرامت انسانی کودک توجه نمود.  در این ساحت از تربیت نیز باید ب 

گیری وجهه نیک برای او در اذهان مردم،  بخشی به شخصیت طفل شده و در شکل کودک نقش مهمی داشته و موجب کرامت 
های زشت و نامناسب برای کودک موجب خجالت و  انتخاب نام کهچنان باشد. نقش دارد، انتخاب نام نیکو برای کودک می 

  .(374/ 3: 1429)انصاری و دیگران، گردد شرمساری او می 
؛ سید رضی، 130/ 101: 1410ک: مجلسی، .)ردر روایات متعددی به انتخاب نام و کنیه مناسب برای کودکان، توصیه شده است 

ا »فرماید: می  باره در این  ×امام باقر .(501: 1400طوسی، اند )ین مسئله شده فقها نیز در کتب فقهی، متذکر ا .(488: 1414 ِإنَّ
ْن یْلَحَق ِبِهْم 

َ
َبِز أ ْوََلَدَنا ِفی ِصَغِرِهْم َمَخاَفَة النَّ

َ
ی أ نماییم به جهت اینکه  ؛ ما برای کودکانمان در سنین کم، کنیه انتخاب می َلُنَکنِّ

شیخ حّر عاملی در توضیح واژه »نبز« در این روایت گفته   .(316/ 7: 1412)عاملی، سالی( لقب به آنها ملحق نشود« )در بزرگ 
 .(318: )همان باشد احتمااًل مراد از این واژه، القاب مشعر به ذّم می  :است 

یت هر انسانی در نام او تجلی  در افزایش اعتماد به نفس   ، ب و برخورداری از نام مناس یابدمی روشن است که بخشی از هو
های بزرگ علمی و دینی دارند احساس افتخار  که افرادی که نام خوب و نیکو و منتسب به شخصیت  به طوری  ،ثر است ؤافراد م 

انتخاب نام نامناسب و یا کنیه زشت، موجب تحقیر شخصیت فرد در اجتماع شده و ایفای نقش او   ،کنند. در مقابلو غرور می 
ماع، تحت تأثیر قرار خواهد داد. لذا باید در انتخاب نام کودک، کرامت شخصیت کودک را مورد توجه قرار داد، و  را در اجت

 شناختی مناسبی را در کودک برای حضور فعال در اجتماع به وجود آورد.هایی را برای او برگزید که فضای روان نام

2 . ، ی د ا ب ع ت  ي ب ر ت ر  د ن  ا س ن ا ت  م ا ر ک ه  ب ه  ج و یت ق ال خ ا و  ی  د ا ق ت ع  ا

یت مرتبه قابل قبولی از   ساحت تربیت عبادی، اعتقادی و اخالقی، بخشی از جریان تربیت عمومی است که ناظر به رشد و تقو
گاهانه   بودهجنبه دینی و اخالقی حیات طیبه در وجود متربیان  و شامل همه اقداماتی است که جهت پرورش ایمان و التزام آ



یت دینی  از ارزش  ایمتربیان به مجموعه  ین و تعالی هو ها، باورها، اعمال و صفات اعتقادی، عبادی و اخالقی و در راستای تکو
 .(299: 1390، )مبانی نظری تحول بنیادینپذیرد آنان صورت می 

گیری اعتقادات صحیح و همچنین  نمونه، در شکل   برای در این ساحت از تربیت نیز باید کرامت انسانی متربی را مدنظر قرار داد.  
یق کودکان به امور دینی همچون نماز و رعایت حجاب، و یا در ایجاد فضا  ل اخالقی در آنان، باید کرامت انسانی کودک را  ی در تشو

ی این منظور باید از عواملی  ض دینی متمایل نمود که کرامت او محفوظ بماند. برا ی ای او را به سمت فرا مورد توجه قرار داد، و به گونه 
هایی که جهت تنبیه بدنی کودکان در  ای به شخصیت و کرامت کودک وارد نسازد. محدودیت یی تربیتی، خدشه آ بهره برد که ضمن کار 

تنها برای  ، شاهدی بر این مدعاست. در فقه شیعه تنبیه کودکان تنها به قصد تأدیب و به مقداری که منجر به دیه نگردد، و فقه بیان شده 
یز شده است، و حتی مربی کودک، تنها در صورتی می    طرف   تواند برای تأدیب او به تنبیه بدنی اقدام نماید که از ولّی شرعی کودک تجو

داشتن ایشان از  روشن است که تنبیه کودکان با حفظ شرایط الزم، از آنجا که با هدف باز   . ( 186/  2:  1414)اراکی،  کودک مأذون باشد    ولّی 
های تربیتی  هایی که در روش گیرد، از مصادیق قاعده احسان بوده و مانند سایر محدودیت های ناشایست، صورت می نحرافات و کردار ا 

ثیرات سوئی  أ گردد. لکن فراتر از این محدوده، تنبیه کودکان، به جهت ت گیرد، نقض کرامت کودک، محسوب نمی مورد استفاده قرار می 
. یکی از فقهای معاصر، در  نیست   فتنی نماید، نقض کرامت انسانی کودک بوده، و به هیچ عنوان پذیر د می که در شخصیت کودک ایجا 

: »زدن کودکان به  است   سؤالی با این مضمون: »چه کسی این حق را دارد که برای تأدیب کودک اقدام به زدن او نماید؟« فرموده   ب جوا 
ز پدر باشد، جائز است، و زدن کودک، بیش از شش ضربه خفیف، آن هم برای  جهت تأدیب، تنها برای پدر او یا کسی که مأذون ا 

بنابراین در    . ( 178/  9:  1427)تبریزی،  «  نیست ز  ی باشد، و اگر تأدیب او با کمتر از این مقدار محقق گردد، زدن بیشتر جا تأدیب، جائز نمی 
 .  منافاتی نداشته باشد مود که با کرامت متربی  هایی استفاده ن تربیت عبادی، اخالقی و اعتقادی متربی، باید از شیوه 

ه ج ي ت  ن

 :گرددحاصل می ذیل نتایج   ، با توجه به آنچه گذشت 
 باشد.ای فقهی می باشد، قابل پذیرش به عنوان قاعدهای که ناظر بدان می اواًل: کرامت انسانی، با لحاظ مجموعه ادله 

نماید. های تربیتی، ایفای نقش می مبانی تربیتی، اصول تربیتی، اهداف تربیتی و روش   :ثانیًا: کرامت انسانی، در چهار عرصه
ای  ، به لحاظ پذیرش کارکرد آن به عنوان قاعدهاست  فتنی توضیح اینکه کرامت انسان، عالوه بر اینکه به عنوان مبنای تربیتی پذیر

یزی را هم دارا می فقهی، قابلیت طرح به صورت گزاره  گردد. در نتیجه  لذا از اصول تربیت نیز محسوب می  .باشدای تجو
ی  ی های تربیتی نیز باید در هماهنگی کامل با این اصل تربیتی گزینش و اجرا گردند. همچنین با تبیینی که از کرامت اقتضاروش 

 ربیت باشد.  ای تتواند از اهداف واسطه ، روشن شد که »حفظ و ارتقای کرامت انسان« می صورت گرفت و اکتسابی انسان 
ًا: نموـنه ـهای عملـیاتی ـقاـعده کراـمت انســـان در مـباـحث تربـیت، وجود دارد ـکه در این پژوهش ـبه ـهای فراوانی از ـکارکرد ـثالـث

 .شدهای تربیت جسمانی، اجتماعی، اخالقی و اعتقادی اشاره برخی از مصادیق آن، در ساحت 



ی تپ ش و ان   ه

.............................................................................................................................................  
توان به مجموعه مقاالتی که در همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین، تحت عنوان »اصول ومبانی کرامت  از جمله این مقاالت می .1

الله جوادی آملی، که توسط به چاپ رسیده، اشاره نمود. همچنین کتاب »کرامت در قرآن« تألیف آیت 1386انسان« توسط انتشارات عروج در سال 
 باشد.منشر گردیده از بهترین کتب در این زمینه می 1366ر فرهنگی رجاء در سال مرکز نش

یسندگان، کرامت ذاتی را به معنای کرامتی دانسته. 2 ثبوت این کرامت به   .باشدمند میاند که هر انسانی به نحو خدادادی، از آن بهره برخی از نو
ها از وادی انسانیت، فاصله بگیرد، د و حتی اگر انسان مرتکب بدترین اعمال گردد و فرسنگ گرد از انسان تفکیک نمی   ،نحوی است که در هیچ حالتی

یکرد، در صدد نقد دیدگاه غالب فقهای امامیه بر آمدههمچنان واجد خصیصه کرامت و شرافت ذاتی محسوب می نژاد، اند )رحیمیگردد و با این رو
یژگی کرامت و ش   .(43:  1387 باشد، ولکن منافاتی  رافت، به حسب طبع و اقتضای اولیه انسانی، برای همه افراد بشر ثابت می لکن حق این است که و

تر این است که به جای کرامت ذاتی، کرامت ل گردد. بنابراین تعبیر دقیق یبا این مطلب ندارد که با ایجاد شرایط و مقارناتی، خصیصه کرامت از انسان زا
ییم. در نتیجه ی یاقتضا یش آنی، کرامت اکتسابی قرار مییبل کرامت اقتضادر مقا بگو  کند.ها را کسب می گیرد،که انسان با افعال اختیاری خو
ــت که برخی از قواعد فقهی، از روش . 3 ــوب میتوجه به این نکته الزم اس ــول تربیتی و روش های تربیتی محس ــوند. برای تمایز بین اص های ش

مالک دیگری نیز وجود دارد که عبارت اـست از این که اـصل تربیتی ـشبیه معقول ثانی فلـسفی بوده و معادل تربیتی، عالوه بر مالک عمومیت کاربرد، 
و   خارجی دارد. لذا قواعدی چون »اعانه«، »وقایه« »قاعده بّر  به ازایهای تربیت که شـبیه معقول اولی فلسـفی بوده و ما عینی ندارد. بر خالف روش 

شوند، اما قواعدی همچون »لزوم رعایت ظرفیت متربی« و »لزوم رعایت کرامت انسان«، از اصول تربیتی  وب میهای تربیتی محساحسان« از روش 
که باشـند، نه آناند و به عبارتی دارای منشـأ انتزاع میهای عینی انتزاع شـدهچرا که این دسـته از قواعد به واسـطه مالحظه رفتار ؛شـوندمحسـوب می

 .(291و  153/ 1: 1391ک: اعرافی، .رمعادل عینی داشته باشند )
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Abstract 

Human dignity is one of the fundamental topics in anthropology. Given the significant role of 

anthropology in education, it is highly imperative to clarify the importance and role of human 

dignity in education (tarbiya) as well as in educational researches. This study aims to explore the 

role and function of human dignity in education. To understand the role, it is essential to note 

that the human dignity has been considered and acknowledged as a jurisprudential principle in 

Islamic education and nurture, and the role of the principle of human dignity in the educational 

principles, foundations, goals and methods have been explained . 
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