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 1چكيده

به مثابه یک قاعده فقهی و واکاوی  «نفسحرمت اذالل »پژوهش حاضر به هدف بررسی 
 ویژه قواعد جایگاه وجود باکه  دهدهای تربیتی آن نگاشته شده است. مطالعات نشان میداللت

 فقها میان در یا و نشده اصطیاد و استخراج که هستند قواعدی هنوز ؛احکام تطبیق و تفریع در فقهی
این است. « حرمت اذالل نفس» از این موارداند. یکی قاعده فقهی شهرت نیافته یک عنوان به

ها یافته .تحلیلی انجام گرفته است -صورت توصیفی ه ب ای وکتابخانه –پژوهش به روش اسنادی 
تحت عنوان یک قاعده فقهی در حوزه فقه فردی و  ، همدهد که حرمت اذالل نفسنشان می

یرانه در دو بعد فردی و اجتماعی گبه عنوان یک اصل تربیتی پیش گیرد و همقرار میحاکمیتی 
ضرورت سازواری متربیان با  :های تربیتی مستنتج از این امر عبارتند ازشود. داللتمیمطرح 

فطرت انسانی، اصل تربیتی خوداجتنابی در برابر رذایل اخالقی، اصل حریت و آزادگی، اصل عزت 
 اجتماعی و حفظ اقتدار ملی است.
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  . بيان مسئله1

ی یهای تعلیم و تربیت اسالمی، در مسیر بسترسازی برای شکوفایکی از رسالت
ها ورفتارهای جهت مطلوب، پیشگیری فعاالنه از شکل گرفتن افکار، نگرش استعدادها در

با این رویکرد وجه غالب تربیت باید معطوف به  ت.آدمی اسطبیعت  مغایر با فطرت و
سازد. اجتناب از اقداماتی باشد که انسان را از مسیر فطری خود خارج می سلب و نفی و

 بیت راهگشای نظام تعلیم ودر این راستا توجه به برخی احکام و قواعد فقهی مکتب اهل
ت و روایات بر حرمت آن . اذالل نفس از جمله مواردی است که مضمون آیااستتربیت 

، ذلیل کردن خودآن اشاره شده است.  داللت داشته و در منابع فقهی به مصادیق متعدد
ساز بسیاری از رذایل زمینه ،اجتماعی است که در ساحت فردی وحالتی نفسانی و روحی 

 شدنبر اساس این حکم، هرکاری که سبب ذلیل  .رفتارهای ناشایست است اخالقی و
نفس انسان گردد حرام است؛حکمی که در منابع فقهی، مصادیق متعددی برای آن از 

ر ماالیطاق، جمله پوشیدن لباس شهرت، تشبه به جنس مخالف، پرداختن به امو
باید با دیگران در  انسان بریده از جامعه نیست و .گری و مانند آن بیان شده استتکدی

یش را با شکستن عزت  حقیر کند و را ذلیل و اما هرگز نباید خود ،تعامل باشد نیاز خو
گرچه  ؛خود را خوار سازد حق نداردخود تأمین نماید. در فرهنگ دینی هیچ مؤمنی 

نیست  روا ؛الیحّل لمؤمن أن یذّل نفسه»فرمود:  ه پیامبر اکرمکچنان ؛شوددنیایش تأمین 
منفورترین  ،پذیریدهد که ذلتهای اسالمی نشان میآموزه «.که مؤمن خود را ذلیل کند

ای که اسالم از همان آغاز مسلمانان را از آن به گونه، مفاهیم در مکتب تربیتی اسالم است
فرماید: ه آیه شریفه میکچنان .شمردز عزت و شکوه روا نمیبرحذر داشته و بر آنان ج

لو» ل حز  ش لال لو ل هم ش ل ؤ م نلوال لکمام لشن لشالما ن اندوهگین  سستی نکنید و ؛ش ام
  (.268 :)آل عمران «نباشید شما برتر هستید اگر ایمان داشته باشید

حرمت اذالل  مستندات قرآنی و روایی ملی برأپژوهش حاضر در پی آن است که با ت

http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D8%B0%D9%84%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%AF
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D8%B0%D9%84%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%AF
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دهد  رنفس، ظرفیت و شمولیت این حکم فقهی را به عنوان یک قاعده فقهی مورد بررسی قرا
های تربیتی آن را در نظام تربیت اسالمی تبیین نماید. لذا سؤاالت پژوهش بر این داللت و

 محور است: 
قهی توان حکم به یک قاعده فمی« حرمت اذالل نفس» آیا از ادله و مستندات ناظر بر

های تربیتی در ساحت این امر چه داللت ،نمود؟ در فرض دلیل یا قاعده بودن بحث فوق
لفردی و اجتماعی خواهد داشت؟ 

 روش پژوهش. 2

تحلیلی انجام گرفته  -به صوررت توصیفی  ای وکتابخانه –پژوهش حاضر به روش اسنادی 
نفس در لغت به همراه مفاهیم شناسی واژه ذلت و اذالل است. در این راستا ابتدا به مفهوم
سپس به هدف تبیین بیشتر، استعماالت آن در قرآن کریم  ومترادف و متضاد آن پرداخته شده 

کنار بررسی آرا و منابع  مدلوالت آن مورد واکاوی قرار گرفت تا در و بیتو روایات اهل
تشکیل خانواده  سازی فراهم آید. در این پژوهش از شیوهمستندات الزم جهت قاعده ،فقهی

مضمون و حدیث به منظور درک بهتر مفاهیم احادیث بهره گرفته شد؛ تا احادیث مشابه، هم
گرفته و مقصود ومعنای کلی احادیث استخراج گردد.  ناظر به یک موضوع در کنار هم قرار

بیت ها به روش استنتاج، جایگاه این قاعده فقهی در نظام تعلیم و تردر انتها ازمجموع یافته
 های تربیتی آن احصاء گردید.اسالمی و داللت

 اذالل نفس شناسی ذلت ومفهوم. 3

 ذلت در لغتالف. 

 :2638)مصطفوی، در لغت به معنای ضعف وخواری و زبونی است  ذلت از ریشه ذّل یذّل و
است. از  (شرافت انسان)این واژه درمقابل عّزت  .(613 /22 :2424ابن منظور،  ؛664 /6

امر مکروه را گویند  پرکاربرد این ماده واژه اذالل است که تحمیل انسان برمشتقات 
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)ابن اثیر، اند کردن و کوچک شمردن آورده ن آن را به مفهوم تحقیروبرخی لغوی .)همان(
ها نیز در تفسیر واژه تحقیر، از لفظ ذلیل استفاده نامهدر برخی از لغت .(216 /6: 2637

اند برخی آن را به مفهوم اهانت و توهین دانسته (.46/ 6 :2418فراهیدی، ) شده است
با این تفاوت که در اذالل شخصی که خود را از دیگران باالتر  ،(688/ 2: 2427)زمخشری، 

اما واژه اهانت در مقابل کرامت به  ،کندداند امر به اطاعت و زورگویی به فرد پایین میمی
به عبارت  .(643: 2411)عسکری، تواند اهانت کند میرتبه خود نیز رود و فرد به همکار می

بردن جایگاه خود و یا کوچک شمردن طرف  کننده در صدد باالشخص توهین :دیگر
 مقابل نیست.

 ذلّت در قرآن کریمب. 

سوره آل  63مثال در آیه  برایدر برابر عزت استعمال شده است  ذلت در قرآن کریم غالباً 
 فرماید: عمران می

لَ نلَ َشهُءلُقِللش نلَ َشهُءلَوُ ِتزُّ لَ هِاَكلشْاُ ْاِكلُ ْؤِ يلشْاُ ْاَكلَ نلَ َشهُءلَوَ مِزُعلشْاُ ْاَكلِ  َّ ُهمَّ ااَّ
لَقِدیٌبل لَ ْيٍء لَمَا لُکلِّ لِإ ََّك لشْاَخْ ُب لِرَ ِدَك لَ َشهُء لَ ن بگو: خداوندا، ای کسی که  ؛َوُ ِذلُّ

بخشی و از هر که خواهی نروایی میفرمانروایی ملک توست، به هر که خواهی فرما
داری و هرکه را خواهی خوار ستانی. هرکه را خواهی ارجمند میفرمانروایی باز می

 که تو بر هر کاری توانایی.  ها همه به دست توست، چرازیرا نیکی ؛سازیمی
هرچند مقدمات آن عملکرد خود  ؛دست خداست بهاین آیه تصریح دارد که عزت و ذلت 

دهد که این کتاب آسمانی همواره ذلت است. بررسی آیات دیگری در قرآن کریم نشان میانسان 
  بقره: 32داند از جمله آیه را به کفار و مجرمان نسبت داده است و سبب آن را رفتار خود آنان می

ُةللَول ... َاّ َرْ لَمَاْ ِهُملشاِذّ ُهْملَکهُ  شلَیْکُفُبوَنللشااعلَذِاَكلَوَرهُءوشلِرَغَضٍبلِ َنللَوشْاَ ْخَکَمةُلُضِب ّ َ
َ
ِرأ

لَذِاَكلِرَ هلَمَصْ شلَوَکهُ  شلَیْتَاُدوَنلِرآَیهِهل ِبِ ّ َنلِرَغْ ِبلشْاَحِقّ  ذلت و خواری بر ؛شااعلَوَیْرُاُا َنلشاَمّ
کردند و پیامبران را های حق را انکار میزیرا آیه ؛شد و به غضب الهی مبتال شدند آنان مقرر
 کردند.نافرمان شده و تجاوز می کشتند وبناحق می

لسوره بقره:  224از جمله آیه  ؛بیان شده است« خزی» در برخی آیات مفهوم ذلت با واژه
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ْنلَ َمَعلَ خهِوَدل َللَول شااعلَشْنلُیْذَکَبلف َههلشْمُ ُعلَوَمت لف لَخبشِرههلُشواِئَکل هلکهَنلنلأظاملِ  َّ
لاَل لخهِئف َن لِشاّل لَیْدُخُا هه لَشْن لَمظ ٌملَاُهْم لَمذشٌب لشاْلِخَب ِ لِف  لَوَاُهْم لِخْزٌی ْ  ه لشادُّ لِف   ؛ُهْم

در مساجد او جلوگیری کرد و سعی در خدا  کیست ستمکارتر از آن کس که از بردن نام
های عبادت ویرانی آنها نمود؟! شایسته نیست آنان، جز با ترس و وحشت، وارد این کانون

 است و در آخرت، عذاب عظیم.  ییآنها در دنیا )فقط( رسوا ، بهرهشوند
از  اند.دهد که بیشتر این آیات به آثار و عوامل ذلت نفس اشاره کردهها نشان میبررسی
کرامت ذاتی و  گوید:قرآن کریم از دو نوع کرامت نفس برای انسان سخن می ،طرف دیگر

 71 آیه ارد،د حکایت انسان ذاتی کرامت از که کریم قرآن آیه ترینصریح کرامت اکتسابی.
 است: سوره اسراء

ْامهُهْمللَول لَوَفضَّ بهِه لشالَّ ِّ لِ َن لَوَ َرْقمهُهْم لَوشْاَبْحِب لِفيلشْاَببِّ لَوَحَ ْامهُهْم لَرِميلآَدَ  ْ مه لَکبَّ َاَرْد
ل لَ ْفِض ال  لَخَاْرمه ْن لِ  َّ  بر را آنان و داشتیم گرامی بسیار را آدم فرزندان ما و؛ َما لَکِث ٍب

 بر و کردیم روزیشان پاکیزه و لذیذ غذای هر از و کردیم سوار صحرایی و آبی هایمرکب
 .برتری چه هم آن دادیم؛ برتریشان مخلوقات خود از بسیاری

 یبرا را آن زمینه خداوند که است بشر عموم براي انسانی کرامت بیان مقام در آیه این
صی است ندارد خا گروه مخصوص که خاص کرامت ای بهاشاره و کرده فراهم گانهم

اسالم برای تمامی افراد بشر نوعی کرامت را ثابت نموده و به گفته برخی از  (.2683)مؤدب، 
یا یکی  و (236: 2671)جوادی آملی، اسالم  از منابع حقوق بشر در ییک ،دانشمندان معاصر

توان تا آنجا که می ،(681: 2671)جعفری، ها از نگاه دین است از حقوق مشترک انسان
مورد  پس حق دارد که کرامت او حفظ شود و ،گفت: چون انسان فی حد ذاته کریم است

اما نوع دوم از کرامت،  (.67: 2686پور، )حقیقتتجاوز دیگران واقع نگردد  خدشه و
إّنل»سوره حجرات است:  26ای که بدان اشاره دارد آیه ترین آیهاکتسابی است که روشن
ترین شما با تقواترین ت در نزد خدا به تقوا است و گرامیکرام؛ شکب کملممدشااعلأ رهکم

 .«شما است
 قائل شده است؛ کلی حیثیت دو یا وجه دو کرامت یبراقرآن کریم توجه به اینکه  با
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 نیست و انسان ذاتی ،است؛ زیرا عزت عزت مفهوم مقارن اکتسابی گفت کرامت توانمی
. از آنجا که شودکسب می تقوا و ایمان بینی توحیدی در سایهجهان در توسط خود فرد و

 .توان از آن به عنوان کرامت ارزشی یاد کردهاست، میانسان ارزیابی معیار کرامت نوع این
مالزمت دارد باید  یاز آنجا که با برتر در واقع عزت از جنس کرامت و حاصل آن است و

 نیز کرامت جرمال باشد، عزت هرجا رواین از . است مضاعف کرامت گفت که عزت،
 مکرّمند، همه آدمبنی. بنابراین نیست موجود عزت لزوماً  باشد، کرامت جاره اما هست،

بر پایه این تلقی از کرامت، روایت نبوی تفسیر  (286 :2681ی، )باقرنیستند  عّزتمند همه اما
لشالخالق»که فرموده است:  یابدمیواقعی خود  ل که   لْل ّ م لرتث   )مجلسی،« إّ  

؛ اخالقی را که پیامبر مأمور به تکمیل آن است، بزرگواری افراد را تأمین (621/ 23 :2416
دهد و این همان عزت کند و آنها را از سقوط در اسارت اخالقیات پست نجات میمی

در سخنان خود به  امام علی .(8 :)منافقونباشد ن میااست که ویژه خدا، پیامبر و مؤمن
. کسی که اطاعت خدای «الله سبحانه عّز و قویمن أطاع»دارد: اشاره چنین این رابطه 

ن معاصر بر ابرخی از مفسر (.383 /2 :2681)حکیمی، سبحان کند عزتمند و نیرومند گردد 
این باورند که تکریم بشر اصل تئوریک قرآنی بوده که درخط و مشی تشریعی نیز مؤثر 

لذا آنچه عزت بشر را  ،عنایت داشته استاست و خداوند در عالم تشریع نیز به این تکریم 
این اساس  بر .تحکیم نماید مطلوب و آنچه با آن منافی باشد مبغوض شارع مقدس است

مستند به سوء  ،جایز شمرده شده معتقدند در مواردی که تعدی به جان و آبروی افراد شرعاً 
 .(282/ 24 :2428الله، )فضلاختیار خود اوست 

 ذلت در روایاتج. 

 ،در کالم معصومین نیز همانند قرآن کریم :که اوالً  شودمعلوم میمراجعه به متون روایی  با
و ضّدها  ةالعّز » :آمدهگونه که در روایت جنود عقل و جهل ذلت نقطه مقابل عزت است آن

 .(226/ 2: 2638)کلینی،  «الذّله
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ده است که در اهمیت حفظ عزت و جلوگیری از اذالل نفس یکی از مفاهیمی بو :ثانیاً 
 معرفیبسیاری از صفات زشت  أتربیت مربیان الهی بدان توجه شده و احساس حقارت منش

که در ذیل به برخی از  شوندمیشده است. این روایات از جهت مدلول به سه دسته تقسیم 
 شود:آنها به تفکیک اشاره می

ل رهرللمزهلولذا لولر ا لشذاللل فسلشم :لهه وشیه  لکعل دا للآ -
 فرماید: می امام صادق *

شااعل به کلول تها لفّ ضلإا لشا ؤ نلأ    لکاههلولاملیفّ ضلإا علأنلیذّلل فخعللشن
خداوند متعالی همه کارهای مؤمن را ؛ وشا ؤ نلیمبغ لشنلیک نلمزیزشلولالیک نلذا ال

اوار است به خود مؤمن واگذارده، جز این که به او اجازه نداده خود را ذلیل کند. مؤمن سز
 .(633 :2636که عزتمند باشد و سزاوار نیست ذلیل باشد )حرانی، 

های ذلت خویش را فراهم سازد ل و زمینهیروایت فوق تصریح دارد که مؤمن نباید وسا
 بلکه برعکس باید برای حفظ عزت خود بکوشد.

دوست ندارم ؛ ن لی بذّل نفسی حمر النعمأما أحّب »است:  فرموده امام سجاد *
ای تن به )کنایه از ثروت کالن( باشم، ولی در برابر تحصیل ان، لحظه «دارای شتران سرخ مو

 (.2/ 218/ 6 :2417)کلینی، ذلت دهم 

یک ساعت ذلت با عزت  ؛ذّل التفی بعّزه الّدهر ةساع»فرماید: می علی حصرت* 
 .(1181: 2421)آمدی،  «کندتمام دوران زندگی برابری نمی

لأقبحلرها ؤ نلأنل ک نلاعل غبعلااذا»کری فرمود: * امام حسن عس چه زشت ؛ ة ه
 . «است برای مؤمن که برای او گرایشی باشد که او ذلیل کند

سرافکندگی دادن  گناه و ذلتی که در این روایات بدان اشاره شده تن به ظلم و پستی و
باشد لکن در این  شک انسان بریده از جامعه نیست و باید با دیگران تعامل داشتهبیاست. 

خوار کند. بنابراین هیچ مؤمنی نباید خود را  ها نباید خود را ذلیل ودر رفع خواسته روابط و
 گرچه دنیایش تأمین شود. ؛کند خوار
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ل:ش ر  مدیل فسلش خهنلشم لهه وشیه  لکعل دا للآ ل-
لَخل» فرمود: امام سجاد ْ  ه لشادُّ لَیَب لَاْم لَ ْن ش لَخَلب  لشاّمهِ  ْمَظُم

َ
لِاَمْفِخعِلأ ش از امام  ؛َلب 
تر کیست؟ فرمود: آن کسی که تمام دنیا را با تر و با شخصیتسؤال شد از همه مردم مهم

یعنی برای نفس خود عزت و شرافتی  .(261/ 71: 2416 )مجلسی، «بیندنفس خود برابر نمی
کفه دیگر را در یک کفه ترازو بگذارند و شرافت نفس را در  قائل است که اگر تمام دنیا

 حاضر به معامله نیست.
 : فرمود امام علی

َغهِئِبلَفِإ ََّكلَاْنلَ ْتَاهَضلِرَ هلَ ْبُذُللِ ْنللَول لَدِ  ٍةلَوِإْنلَمهَقْاَكلِإَايلشابَّ ْکِبْ لَ ْفَخَكلَمْنلُکلِّ
َ
أ

.لَواَللَ ُکْنلَمْبَدلَغ ِبَكلَوَقْدلَوَتَاَكل لَوَ هلَخ ُبلَخلَ ْفِخَكلِمَ ضه  لشااعلُحّبش  لِرَشبٍّ  ٍبلاَللیَمهُللِإالَّ
لِرُتْخبٍل  ؛بشود دچار پستی به اینکه از بدار محترم و خود را گرامی نفس ؛َویْخٍبلاَللیَمهُللِإالَّ

 آن جای تواندنمی چیز هیچ دیگر دادی، دست از و باختی را چیزی خود نفس از اگر زیرا
است. خیری که جز به شر  آفریدهمباش چرا که خداوند تو را آزاد  ی. بنده دیگرکند پر را

، و آسایشی که جز به مشقت به دست نیاید، چگونه آسایشی هحاصل نشود، در آنچه فاید
 .(62 :2422رضی،  است؟ )سید

لَوَضَتهه» نیز فرمود: و لِشْرَاَذَاهه لَوَ ْن لَ َفَتهه لصهَ ْهه لَ ْن لَث  َمٌة لَوْ َهَبٌة ْفَس لشامَّ ه ب؛ ِإنَّ
نماید و هر رانبها است. هر کس او را محافظت کند، او را بلند میراستی که نفس گوهری گ

 .(666: 2421 آمدی،) «کندکس او را به ابتذال بکشاند، او را پست می
لَظَاَ هه»نیز فرمود:  و لَفَرْد ِة لشْاَجمَّ لَ ت ِم لِرَغْ ِب لَ ْفَخُع لرهَع هر کس خودش را جز به  ؛َ ْن

 .(418 /1 همان:) «ویشتن ظلم کرده استراستی که به خه نعمت بهشت بفروشد، ب

 ؛ا سلاههلفيلشاخاقلکاهملث نلولرهامفسلشامف خةل رهه نلأثه» فرمود: امام صادق
 «نیست آفرینش تمام در آن یبرا قیمتی داند کهپروردگارش می را گرانبها نفس یبها

 .(261/ 71 :2416 )مجلسی،
لشال خهنل فخ»فرمود:  امام سجاد لص ه ع لکاع تمام خیرها در این است که  ؛عشاخ ب

 .(678: 2636)حرانی،  «انسان نفس خودش را صیانت کند
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ل وشیه  لکعل دا للآنلپ ه دههیلشحخه لذا لولمزهلشم :ل-
 اجتماعی اشاره دارد:به پیامدهای برخی روایات به پیامدهای فردی وبرخی 

 فرمودند: هادیامام
مقدار باشد، از شر ؛ هر کس خودش در نظرش بیْنلَ بَّ ُههَ ْ لَمَا ِعلَ ْفُخُعلَفاللَ أ َللَ ْنل»

خود را حقیر  و دست بدهد از خودش در را بزرگواری احساس کسی اگر). «او ایمن مباش
 .(486: همان) (مباش ایمن او شر از بترس و او از بداند

لَ هَ ُ عُلَ فُخعُللَمَا عِلل نلَکُبَ  »فرمود:  حضرت علی  همان:رضی،  د)سی ههَ  لَمَا ِع
 «.شودارزش میهر کس برای خودش ارزش قائل باشد، شهوتش نزد او بی؛ (۴۴۴

 :چنین نقل شده است همچنین در روایت دیگری از امیر المؤمنین
لِرهاَ تِصَ ِةل» لُیِهمهه لَام لَ فُخُع  لَکُبَ  لَمَا ِع کسی که  ؛(۰۳۷۸ :2421)تمیمی آمدی،  َ ن

 .«کندا با گناه خوار وپست نمینفسش برایش ارزشمند باشد آن ر
لشاُتَرالِءللَمِنللشال ِربهُضل» :فرمایدهمچنین در روایت دیگری می لِ َ ِم لِ ن شاَ حهِ ِ 

کهِ ِ ل
َ
ِةلشْل ها های عاقل و از ویژگیخودداری از گناهان، از خصوصیات انسان؛ )همان( وَمِج َّ

 .های باکرامت استو اخالق انسان
کسی که شرف مقصد  ؛ ه  علة بفل تمه لصه علمنلد هء نلمبفل»و نیز فرمود: 

)خوانساری،  «ها و دروغ آرزوها حفظ کندپستی خواهش از را آن )غایت زندگی( را بشناسد،
2633 :1/ 468). 

 ادله روایی حرمت اذالل نفس. 4

 وشده  عمده روایات حرمت اذالل نفس در مباحث قاعده الضرر و الضرار مطرحلبخش
در  معتبرکتاب . جناب محقق حلی در اندکردهرر و الضرار استدالل به روایت الض

یدبحث صوم می بدن مضر است به دلیل روایت الضرر، جایز  برایچیزی که  :گو
 «الضرر و الإضرار» نیست. هذا نصه: و المریض ال یصح صومه مع التضرر لقوله
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ا فهمیده است که الضرر محقق از روایت الضرر و الضرار این ر .(381 /6 :تا)حلی، بی
ید ضرر نزنیدمی لچه به خود و چه به دیگران. اما معنای ال ضرار چیست؟ ؛گو

کید بودن آن در روایت صحیح نیست. احتمال  اینکه  دیگرگفته شده که احتمال تأ
« ضار یضار»یم معنای یمختص به اضرار بالغیر است. این احتمال در صورتی است که بگو

مراد از ال ضرار  را بپذیریم که« ال ضرار»از  امام یتقابل است و یا معنابه معنای دو نفر م
را ناهیه گرفتیم یعنی به « الضرر»در « ال»یعنی دیگران را در تنگنا و مشقت قرار ندهید. اگر 

اگر نافیه گرفتیم یعنی نسبت به خود و نسبت به دیگران اما  خود و به دیگران ضرر نزنید؛
اعم از ضرر به خود و دیگران  یمعنای «الضرر و الضرار»هاء از فق .حکم ضرری نیست

این معنای متعارف از الضرر و الضرار است و اشکالی به این بیان نیست. روایات  و اندگرفته
 متعددی به این مهم اشاره دارد از جمله:

 اگر روزه گرفتن برای بدن ضرر دارد، حرام است و اگر کند،میروایاتی که داللت  *
  چنین فردی اقدام به گرفتن روزه کند، روزه اش مجزی نیست.

 گرنهو ،ی باید روزه گرفت که بدانیم خداوند اجازه داده استیجا :فرمایداین روایت می
 باطل است.  امر ندارد و چنین عبادتیچون  ؛مجزی نیست

لِرعِللُکُلل» قالکند: نقل میصدوق شیخ  َضبَّ
َ
ْ ُ للَ هلأ فْللشاصَّ )ابن بابویه،  َلهُ لَاُعلَوشِوٌبلَفهْْلِ

 از این روایت«. هر چیزی که روزه به او ضرر بزند، افطار کردن واجب است ؛(266 /6 :تابی
 ، وگرنه دلیلی برای بطان وجود نداشت.شود که ضرر زدن به خود، جایز نیستمعلوم می

 م مقدم است. ترک حرا، «اذا دار االمر بین اتیان الواجب و ترک الحرام» بنابراین
که مؤمن نباید خودش را ذلیل کند. گفتند  کندنقل می * داود رّقی از امام حسین

ُضلِاَ هلاَلُیِل ُقل: »چگونه؟ فرمود  .«َیَاَتبَّ
چیزی که طاقت ندارد، عرفًا معنایش این نیست که قدرت  :استدالل این است بیان

ینی بر  که مشقت فراوان دارد و حرج است و  آن ندارد، بلکه عرفًا به این معناستانجام تکو
 هل»  ت:اس آمدهکه در قرآن چنانخیلی مشکل است؛ 

ْ
ْخَلأ

َ
ْولأ

َ
مهلاللُ ؤشِخْذ هلِإْنلَ خ مهلأ رَّ  َ
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ْامهل هلاللطهَقَةل مهلَواللُ َح ِّ رَّ ذیَنلِ ْنلَقْبِامهلَ  لَک هلَحَ ْاَاُعلَمَا لشاَّ مهلَواللَ ْحِ ْللَمَاْ مهلِإْصبش  رَّ  َ
ید: نمیاین آیه « ... َامهلرع مان آنچه قدرت تکوینی بر آن را نداریم، بر عهده»خواهد بگو
ید: بلکه می، «نگذار  . «مان نگذاررا بر عهده آنچه مشقت زیاد دارد»گو

کسی که متعرض امری بشود که طاقتش را ندارد، اذالل  :فرمایدبنابراین حضرت می
 دهیجمع گرد عهیباب وسائل الش کیدر  اتیروا نیمجموع ااست )نهی  بوده و موردنفس 
 (. است
توجه به روایات فوق هرکجا مصادیق ضرر و اضرار باشد که رابطه عموم خصوص من  با

در پی که مفسده و مضّرت  کرد. پس جاییاجتناب  ، بایدحکم حرمت اذالل دارد وجه با
 کند ادلهیید میپس تق«. التذّل نفسک» د:نگوی، اذالل نفس است. این روایات میدارد

؛ چون امر به معروف و نهی از منکری که موجب اضرار «ُمروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»
 .خواهد بودو مفسده است، مصداق اذالل نفس 

اموری نظیر  ؛ندنداای دیگر از روایات اهانت به مؤمن و اهانت به خود را حرام میدسته *
ی ابه معن« هون» . اهانت از مادهاندنهی قرار گرفته استخفاف مورد و خذالن، تحقیر، اذالل

اهانت و خذالن مؤمن و  .خواری و ضد کرامت و عزت انسان است که مفهوم اذالل را دارد
 ؛468/ 26 همان: ابن منظور، ؛86 /4: 2418)فراهیدی، مصداقی از مصادیق حرام است  ،خود

 (.261 - 266: 2683اعرافی، 
 : جعفرقال ابی :است ایت ابان بن تغلب از امام باقررو از جمله این روایات،

ا هلشمبیلرهامب لقهللیهل بل هلحهللشا ؤ نلممدکلقهللیهل ح دل نلشههنلا لوا هل
ها رفت عرضه داشت پروردگارا مؤمن در به آسمان چون پیامبر؛ ... ره ر  لرها حه رع

دوستی از من و یا خود را خوار ای پیامبر هرکه  :نزد تو چه جایگاهی دارد؟ خداوند فرمود
 (.616/ 6همان: )کلینی،  ... من به میدان جنگ آمده است کند در حقیقت با

دهد که اهانت و اذالل به مؤمن و به خود انسان تحت سه عنوان بررسی روایات نشان می
 قابل جمع است:

االستخفاف  .6 ؛تحریم اذالل المؤمن و احتقاره .6 ؛تحریم إهانه المؤمن و خذالنه. 2
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  .بالمؤمن

 مصادیق مختلف إضرار نفس و حكم فقهی آن . 5

 :، اضرار به نفس به هفت مرتبه تقسیم شده استالرسائل األربعدر کتاب 
مثل حس بینایی یا شنوایی )از بین رفتن یکی از قوا یا حواس  .۷ ؛قطع عضو .۲ ؛قتل نفس .۱

سختی و  .۳ ؛تحقیر و تذلیل نفس .۶ ؛هاتالف مال معتٌدب .۵ ؛بیماری .۴ (؛و یا عقیم شدن
 .(یا بدن خود را خسته کند نمایدمثاًل باید برای انجام کاری سرما یا گرما را تحمل )خستگی 

هم در  ،که خودُکشی یا قطع عضو چرا ؛از این موارد، قطعًا مرتبه اول و دوم حرام است
ْهُاکَل» ه:شرع منع شد ْیِدیُکْملِإَا لشااَّ

َ
و هم به لحاظ عقلی قبیح است، مگر آنکه  «ِةلاللُ ْاُر شلِرأ

شود که خارج از بحث ماست. پس در نفعی داشته باشد که گفتیم از ضررهای منجبر می
تحقیر و )ه در حرام بودن مرتبه ششم کچنان ؛حرمت این مرتبه از اضرار، اختالفی نیست

است. مرحوم کلینی در روایات زیادی از چنین کاری نهی شده .تردیدی نیست (اذالل نفس
ِض ِلَما اَلُیِطیق»شش مورد از این روایات را در بابی تحت عنوان  َعرُّ جمع کرده « َکَراَهِة التَّ

 :است. یکی از این روایات که سند خوبی هم دارد، چنین است
لْرِنلِم خ  ٍد لَمْنلُمْثَ هَن لْرِنلُ َح َّ ْحَ َد

َ
ْصَحهِرَمه لَمْنلأ

َ
لِ ْنلأ ٌة َ هَمَة لَقهَل:ل لَمْنلَملِمدَّ

لشر َمْبِدل اَلُ لَقهَل لشاخَّ لَمَاْ ِع ل :شااع لَوَاْملِإنَّ َهه  لُکاَّ ُ  َ  ُ
ُ
لأ لشْاُ ْؤِ ِن لِإَا  َض لَف َّ لَوَولَّ لَمزَّ لشااع

ْضل ْنللِإَاْ عِللُیَف ِّ
َ
لِاَرْ ِللَ ْفَخعُللُیِذَلللأ لَ ْخَ ْع َاْم

َ
لأ ل؛ : لَوَولَّ لَمزَّ لَوِابَل»شااع ُة لشْاِتزَّ ِع ُم ِاِعلَوِااَّ

لُیِتزُّ ُلل«َوِاْاُ ْؤِ ِم َنل لَذِا ال   لَیُک َن لَواَل یزش   لَمِز لَیُک َن ْن
َ
لأ لَیْمَبِغي یَ هِنلَفهْاُ ْؤِ ُن لِرهْْلِ شااع

ْماَلِ ل فرماید: خداوند تمام کارهای مؤمن را به خود او واگذار می امام صادق؛ َوشْْلِ
ذلیل کند. مگر این سخن خدای تعالی را کرده؛ ولی به او اختیار نداده که خود را خوار و 

پس مؤمن باید عزیز باشد و  .«تنها عزت از آن خدا و پیامبر او و مؤمنان است»نشنیدی: 
 .کندذلیل نباشد، خدا او را با ایمان و اسالم عزیز می

، اختالفی نیست، (تذلیل و تحقیر نفس)پس در حرام بودن این مرتبه از اضرار به نفس 
دانند. آنها برای رسیدن به ها( که این کار را جایز میبرخی از صوفیه )مالمتیمگر از نظر 
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به  تاکردند دادند تا جایی که کاری میهای باطل را انجام میبرخی مقامات، این ریاضت
، (ضرر در حد خسته شدن)آنها تهمت دزدی زده شود. از طرفی، در جایز بودن مرتبه آخر 

ییم ادله نفی ضرر از این مورد انصراف دارندزیرا ممکن  ؛هم شکی نیست  .است بگو
ماند که مورد اختالف است که به نظر نویسنده این بنابراین مرتبه سوم، چهارم و پنجم می

الله خویی آنها گویند این سه تا هم حرام است؛ ولیکن آیتبخش از کتاب، مشهور فقها می
 :اندد ایشان از قدما تا متأخرین نقل کردههایی که خویک از عبارتهیچ .داندمیرا جایز 

ضرر »: اند، ندارد؛ بلکه به طور کلی گفتهاز نظر آنان این سه مورد حرمتداللت روشنی بر 
اند و دلیل آنها برای حرمت ضرر زدن به وارد مصادیق نشده و اصالً « زدن به نفس حرام است

کار عقاًل قبیح است، حتی در  این ؛خواهند بگویندنفس، آیه و روایت نیست؛ بلکه می
تا: )قاضی ابن براج، بی «ألّن دفع المضاّر واجب بالعقل»عبارت نقل شده از ابن براج آمده: 

 .بنابراین مشهور بر اساس ُحسن و قبح عقلی قائل به حرمت اضرار به نفس هستند .(618
ز طرفی . اکلی نداردداند، مشلذا از نظر آنان ضررهای غیر معتدبه که عقل آن را قبیح نمی

 .اضرار به نفس به صورت مطلق حرام نیست :کندمحقق اردبیلی نیز تصریح میکه بینیم می
 :متن فرمایش ایشان که در این کتاب نقل شده چنین است

... لما فیه من االضرار بالبدن و الّضرر مطلقًا غیر  المشهور بین المتفّقهة أّنه یحرم التراب
مشهور میان متفق علما این است که خوردن ؛ (661 /22: تا، بیواضح )مقدس اردبیلی

زیرا در آن ضرر رساندن به بدن است، اما اینکه ضرر رساندن مطلقا  ؛حرام است خاک،
 . حرام باشد، روشن نیست

مانند از دست دادن یکی از  مهمبه هر حال، چون دلیل آنها عقلی است، لذا ضررهای 
حرام باشد،  گرفتنا ضرر مالی یا مثاًل در معرض بیماری قرار دانند، امحواس را حرام می

یی خالف مشهور نیستفرمایش آیت به عالوه اینکه .مشکل است زیرا ایشان در  ؛الله خو
رساند، هر چیزی که به انسان ضرر قابل توجهی می: »فرمودهچنین  منهاج الصالحین

این فتوا مطابق  .(647 /6 :تا، بی)خوئی« های کشندهحرام است مانند تریاک و خوردن سم
همان نظری است که از حرف مشهور استفاده کردیم، یعنی اگر ضرر غیر معتٌدبه باشد، 



17    2531 بهار و تابستان/ 55/ شماره ششم/ سال  علمي ه پژوهشي مطالعات فقه تربيتيفصلنامه دو 

سیگار از مصادیق ضرر غیر معتٌد به است و  -مثاًل  -گفت  توانمیحرام نیست، پس 
ود بیان ما به ایشان اشکال شده که این فتوا با آنچه در کتاب اصولی خ. ااشکالی ندارد

پس از نقل قولی از شیخ انصاری به  مصباح االصولالله خویی در کرده، منافات دارد. آیت
 :کندمیتنقیح چنین کند و نظر خود را ایشان اشکال می

ضرر : »است نوشته، فرموده« ال ضرر»ای که درباره قاعده شیخ انصاری در رساله
؛ «اساس ادله عقلی و نقلی حرام است رساندن به نفس مانند ضرر رساندن به دیگران، بر

ولیکن تحقیق آن است که این حرام بودن به صورت مطلق ثابت نیست، یعنی در غیر از 
یا آنجا که در شریعت مقدسه مبغوض شمرده  بیندازد؛آنجا که جان خود را به هالکت 

هد به بیند که انسان بخواکه عقل منعی نمی چرا ؛حرام نیست -مانند قطع اعضا  -شده 
آن را با انگیزه عقالیی مصرف کند، به این شرط که به حد  ومال خودش ضرر برساند 

اسراف و تبذیر نرسد، همچنین از نظر عقل محذوری نیست که انسان به خودش ضرر 
گونه یک غرض عقالیی متحمل ضرری در بدنش شود؛ بلکه سیره عقال این و برایبرساند 

شوند، گرما و سرما متضرر می دلیلدر حالی که به  ،کننداست، آنها برای تجارت سفر می
رفع « ال ضرر»شرعی چنین ضرری داشت، آن حکم با قاعده  از نظرکه اگر  ایبه گونه

شد. عالوه بر عقل، در نقل نیز چیزی که بر حرمت اضرار به نفس داللت داشته باشد، می
 .وجود ندارد
یی معلوم می کالم محققاز این  ید: ایشان هم مثل مشهور قدما میشود که خو گو

عقل، ضرر زدن به خود را قبیح بداند حرام است، و آن زمانی است که ضرر معتدبه  هرگاه
باشد و غرض عقالیی نداشته باشد، اما آنجا که ضرر معتٌدبه نباشد نه عقاًل دلیل داریم بر 

 حرمت آن و نه نقاًل.

 اصل تربيتی  و حرمت اذالل نفس به مثابه یک قاعده فقهی .6

احکام فقهی عامی هستند که در ابواب مختلف فقه  :قاعده فقهی گفته شده است مورددر 
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ل ئلکن نسبت به مسا ،اندل اصولیئاگرچه موضوعات آنها اخص از مسا جریان دارند و
)مکارم شیرازی، پس قواعد فقهی مانند برزخ میان اصول و فقه هستند  باشند.فقهی اعم می

قاعده به اصطالح فقهی عبارت است از یک اصل کلی که از  :اندبرخی گفته (.61 /2 :2422
مانند قاعده  ؛گرددادله شرعی آن اثبات شده وبه خودی خود بر مصادیقش منطبق می

یدمیدیگری  .(8: 2462)مصطفوی، طهارت  ای است که مشتمل بریک حکم قاعده :گو
توان به احکام شرعی جزئی دست یافت که یاز تطبیق مصادیق با آن م و فقهی عام بوده

 مصادیق آن حکم عام هستند.
 اصول مشترک در تعاریف فوق عبارتند از: 

  ؛قاعده فقهی یک حکم فقهی است .2
  ؛عام و دارای مصادیق جزئی است .6
قواعد  (.68: 2686پور، )حقیقتگردد از تطبیق آن موارد جزئی با آن حکم جزئی حاصل می .6
شود منصوص به آن دسته از قواعدی گفته می .شوندخش منصوص و اصطیادی تقسیم میبه دو ب

اند و قواعد اصطیادی وارد شده که در یکی از منابع قرآن و سنت پیامبر و معصومین
  )همان(.اند ای از روایات یا احکام برگرفتههایی هستند که فقها آنها را از مجموعهقاعده

کم حرمت برخی امور به حرمت اذالل نفس استدالل شده ح برایدر منابع فقهی 
نزد  :مثال اند؛ برایمصداق این حکم دانسته ،برخی محرمات :به عبارت دیگر .است

بر نظر  بنا .اذالل نفس است برخی فقها،حرمت لباس شهرت، به واسطه بدنام شدن و
مورد  مردم بدنام وانسان با پوشیدن آن بین  ای است وفهیایشان لباسی که مختص به طا

نیز برای مؤمن سزاوار نیست لباسی بپوشد که او را  گیرد جایز نیست ونکوهش قرار می
گدایی  تکدی و که برای حرمتیا فقیهی  .(81 :2663)یزدی، ن خارج کند ااز زّی مؤمن

یا در موضوع  .(286: تا، بی)دزفولیاستدالل نموده است بودن آن به مصداق ذلت نفس 
خواهد با آن به حج برود و این مال اکتفا اگر کسی مالی دارد و می اند:فرمودها حج، فقه

اما پس از مراجعت چیزی ندارد که خود و  ،کندبه مهر همسر و مخارج عیال می



18    2531 بهار و تابستان/ 55/ شماره ششم/ سال  علمي ه پژوهشي مطالعات فقه تربيتيفصلنامه دو 

اما نکته آن است که اینان  .شودرا تأمین کند، وجوب حج از او برداشته می اشخانواده
ذلت یا عدم ذلت  :تربه عبارت دقیق .انداشاره کرده اودر استدالل خود به مسئله ذلت 

ی، ی)خوشخص، میزان تحقق استطاعت یا عدم استطاعت در حج قرار گرفته است 
یا در ابواب طهارت یکی از موارد مشروعیت تیمم جایی است که تحصیل آب،  .(2426

یسرکانی، موجب ذلت انسان گردد  حی که سبب عمل مبا هر اند:همچنین گفته .(2662)تو
اگر شخص آن عمل را مرتکب  ز نیست ویاذالل نفس مؤمن باشد جا هتک حرمت و

 (.2418)خمینی، شود از عدالت خارج است 
باال  ی که دریتوجه فقها به مصادیق متعدد این حکم در احکام جزئی در کنار ادله روا

ار به نفس بیان ضرادهد که گرچه حکم اذالل نفس در ذیل قاعده بدان اشاره شد نشان می
لکن از آنجایی که در منابع فقهی در موضوعات متعددی در ابواب فقه از قبیل  ،شده است

حرمت  گری، پوشش نامناسب،تکدی ابواب طهارت، استطاعت در حج، شرط عدالت و
رقص به  و هدای اعضای میتاسب و لعن مؤمن و نیز مباحث دیگر از جمله قطع اعضا و 

کلیت الزم را به عنوان یک قاعده  حرمت اذالل نفس شمول و .شوداین حکم استدالل می
گیرانه در تواند به عنوان یک اصل تربیتی پیشاز طرف دیگر این قاعده فقهی می .فقهی دارد

گونه که قاعده فقهی در تمامی زیرا همان ؛گیرد تربیت اسالمی مورد توجه قرار نظام تعلیم و
جهت  ،در فرآیند تربیت بایدیتی نیز ضرورتی است که ابواب فقه جریان دارد اصل ترب

 دستیابی به اهداف مورد توجه قرار گیرد.

 های تربيتی قاعده حرمت اذالل نفسداللت. 7

حرمت اذالل نفس به عنوان یک اصل تربیتی در نظام تعلیم و  ،اساس مطالب فوق بر
متربی است که مربی نباید  تربیت اسالمی از دو منظر قابل توجه است: اول رابطه مربی با

خود در فرایند تربیت از کارهایی که مصداق اذالل نفس متربی است بهره بگیرد. دوم 
های عزتمند مربی باید یکی از اهداف واسطی را تربیت انسان است که مبتنی بر این قاعده
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ی گریزی یک اصل تربیتی است که نیازمند بینش و شناختذلت ،دهد؛ بر این اساس قرار
 در متربی است تا مصادیق اذالل نفس را رصد کرده و حاضر به ذلیل کردن خود در

خانوادگی و اجتماعی نباشد. با توجه به پیامدهایی که  ،های فردییک از عرصهچهی
های تربیتی آن در دو سطح فردی اند، داللتنصوص دینی برای این اصل تربیتی ذکر کرده

ل:ذیل اشاره خواهد شد ترین آنها درمهم و اجتماعی قابل ذکر است که به

 سازواری متربيان با فطرت انسانی   ضرورتالف. 

مرز میان این دو را  کند واسالمی را از تربیت سکوالر جدا می آنچه تربیت دینی و
های درونی و فطری مایهدر تربیت سکوالر از ُبن .فطرت است کند تکیه برمشخص می

که پایه و اساس تربیت اسالمی تکیه بر امور فطری است. از  یحال در ،سخنی وجود ندارد
سمت و سوی ویژه  گیری ودر نهاد آدمی تمایالت فطری با جهت ،نظر قرآن و روایات

هایی هستند خصلت ،خوب مند وهای فضیلتو خصلت (81: 2687)بهشتی، وجود دارد 
ان است با گرایش به آنها هر انسانی از آن حیث که انس .که ریشه در فطرت آدمی دارند

آن  یشبند نیست در وجدان خوحتی انسانی که به دالیلی بدان پای ؛شودخلق می
ل توجیه یعمل ناشایست خود را در راستای همین فضا شمارد وها را زیبا میخصلت

های دین الهی نشان دادن راه شکوفایی بر این اساس یکی از برنامه. کندمی
 گرایشمنشأ  .یز در مقابل فطرت بوده و انسان از آن تنفر داردرذایل ن. هاستفضیلت

. الهی است ترجیح مرتبه طبیعی و حیوانی برمرتبه فطری و ،انسان به رذیلت و زشتی
اما مقدم داشتن آن بر  ،مفید است مطلوب و برای انسانگرچه مرتبه طبیعی فی حد ذاته 

. از بعد انسانی و الهی فاصله بگیرد انسان در تصمیمات خود تاشود مرتبه فطری سبب می
ی یهای تعلیم و تربیت اسالمی در مسیر بسترسازی برای شکوفایکی از رسالتبنابراین 

 ها وجهت مطلوب، پیشگیری فعاالنه از شکل گرفتن افکار، نگرش استعدادها در
به معطوف  ،با این رویکرد الزم است غالب تربیت .رفتارهای مغایر با فطرت آدمی است
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سازد. در واقع سلب و اجتناب از اقداماتی باشد که انسان را از مسیر فطری خود خارج می
 سازی در جهت شکوفاکردن استعدادهای متربیان نیست بلکه زمینه هدف تربیت، شکوفا

هاست. در فرآیند شکوفا شدن، اصل بر پیشگیری و حذف اقداماتی است شدن استعداد
یش است که مانع عاملیت فرد در رش در این فرآیند که  (.226: 2684)کریمی، د و تحول خو

تا با نفی آنچه مغایر با  گرددمیاین امکان فراهم  شود،می از آن به عنوان تربیت سلبی یاد
لبخشی به گوهر الهی انسان فراهم شود.فطرت است، شرایط فعلیت
 ن اصل تربیتی سببتوجه به ای ،طلب استجو و عزتکمال از آنجا که انسان فطرتاً 

زیرا غایت  ؛گرددهای غیر فطری میسازواری متربی با فطرت انسانی و دور شدن از هدف
 (.268 :)همانهای غیر فطری است آزادشدن از هدف ،تربیت فطری

 اصل خوداجتنابی ب.

و  اراده و نیت و انگیزه و تالش درونی برای دوری از رذیلت ،اقتضای عزت نفس در متربی
یاد شده که حقیقتش « تقوا»است. در قرآن کریم از چنین رویکردی با عنوان  ناپسند صفات

مل در روایات أهای جهالت، گناه و سایر رذایل اخالقی است. تخود از آلودگی دارینگه
 ؛دهد که نقطه کانونی این خوداجتنابی در دوری از اذالل نفس استبیت نشان میاهل

سازی دینی به رابطه برخی رفتارها با ذلت نفس مسیر جامعه در بینیم ائمهه میکچنان
ورزد مگر اینکه در خود احساس حقارت جمله اینکه هیچ فردی تکبر نمی از ؛انداشاره کرده

آنکه درد و رنج و ناراحتی  فرماید:می یا اینکه امیر المؤمنین .(463 /6 همان: ،کلینی)کند می
 .(364 همان:، سید رضی)ه ذلت تن داده است خود را جلوی مردم بازگو کند، ب

زیرا نزد ایشان  ؛ای که داری جلوی مردم بازگو نکنفرماید: هر گرفتاریمی صادق امام
نیز  به فرزندش امام حسن در نامه امام علی (.64 /47 مجلسی، همان:)شوی خوار می

دهی ه آبرویی که از دست میتوانی به اندازآمده: نفس خود را از هر پستی بازدار، زیرا نمی
این سخنان ناظر بر این است که پی بردن به  .(166 سید رضی، همان:)بهایی به دست آوری 
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ل را در وجودش نهادینه یتواند به انسان یاری برساند تا فضاگوهر اصیل درون خویش، می
 ساخته و به مراتبی از تقوا و خودکنترلی دست یابد.

 آزادگی اصل حریت و ج.

و احساس واقعیت « خود»های اخالقی از پیدا کردن ر مکتب اسالم تمام احساسد
احساس ارزش در خوِد واقعی انسان، روح او  .(247 :2686)مطهری، شود پیدا می« خود»

شود. اسیر مطامع دنیوی نمی به طوری که دیگرسازد، بندگی دیگران آزاد می بردگیرا از 
سید )برده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفرید  فرمود: به امام حسن حضرت علی

کند. انسان آزادگی حاصل دوری از کارهایی است که انسان را ذلیل می (.166 رضی، همان:
کند که آبرو گونه به سوی دیگران دراز نمیجش، دست نیاز را آنیآزاده هرگز برای رفع حوا

سازد که با عزت نفسش ای برطرف میگونه شود و نیازهایش را به دارخدشهو عزت نفسش 
در صدد توجه دادن  بیتمنافات نداشته باشد. در ساحت تربیت اجتماعی، اهل

به یکی از  از جمله آنکه امام صادق ؛اندمتربیان خود به رعایت این مرزها بوده
 شیعیانشان فرمود:

 :2636ک )حرانی، و التکن فظًا غلیظًا یکره الناس قربک و التکن واهنًا یحقرک من عرف
گونه خشن و تندخو و بداخالق و بد رو باش، نه آندر معاشرت با مردم میانه ؛(623

برخورد باش که مردم از نزدیک شدن به تو خوششان نیاید، و نه آنقدر واهن یعنی ضعیف 
للکند تو را تحقیر کند.باش که هر کس با تو برخورد می

 فرماید: تربیتی اشاره نموده می به این اصل در روایتی دیگر امام علی
لیجتمع فی قلبک االفتقار الی الناس و االستغناء عنهم. یکون افتقارک الیهم فی لین 

باید در  ؛کالمک و حسن بشرک، و یکون استغناؤک عنهم فی نزاهة عرضک و بقاء عزک
 نیازی از آنان.دلت دو حالت را نسبت به مردم جمع کنی: نیازمندی به مردم و بی

نیازیت از ایشان نیازمندی تو نسبت به آنان باید در نرمی کالم و خوشرویی تو باشد و بی
 .(612: در حفظ آبرو و بقای عزتت باشد )همان
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 روایت فوق ناظر به این مفهوم است که در آِن واحد در قلب خودت باید دو حس متضاد
در چه امری خودم را محتاج نیازم. را داشته باشی: من به مردم محتاجم، من از مردم بی

کنی و سخن نیاز؟ فرمود: آن وقت که با مردم برخورد میای بیفرض کنم و در چه مقوله
دار و خاردار به مردم و زخم آمیزکنایههای تند و خشن و اعتنا نباش، حرفگویی، بیمی

یم باشد. خواهد بگوید!! سخنت نرم و مالای که مهم نیست هر که هرچه مینگو، به گونه
ت در میان است بگو تاینجا فرض کن من محتاج آنهایم. اما آنجا که پای حیثیت و آبرو و عز

 .کس نیستمو در اسارت هیچ من به کسی احتیاج ندارم

 اصل عزت اجتماعی و اقتدار ملی   د.

المللی گسترش شود و تا سطح بینزندگی اجتماعی انسان از محیط خانواده آغاز می
 خانوادگی و ،های فردینابراین سخن از عزت و ذلت نیز در تمامی ساحتب یابد.می

های تربیتی حرمت اذالل نفس نیز تنها اجتماعی معنادار خواهد بود. از این جهت داللت
سیاسی نیز دارای کارکردهای مهمی از جمله  -در بعد فردی نیست بلکه در بعد اجتماعی 

خواهی و استکبار، حفظ عزت اجتماعی برابر زیادهپذیری دیگران، ایستادگی در عدم سلطه
 و اقتدار ملی و فرهنگی است. 

تفاوت باشد؛ زیرا این نسبت به جامعه و تحوالت آن بی نبایدانسان  ،در اندیشه دینی
در زندگی فردی  ،تحوالت، گذشته از تأثیر آن در زندگی اجتماعی انسان به طور غیرمستقیم

این اساس عزت اجتماعی مسلمانان با عزت فردی آنان مرتبط  گذارد. برهم تأثیر می او
  .است، همان طور که ذلت اجتماعی آنان ارتباط مستقیم با ذلت فردی آنان دارد

 :است سربلندی و پیروزی از آن خداوند و عزت ،بینی توحیدیاز جهت دیگر در جهان
لَوللَول» :مؤمنان است و به تبع او عزت از آن (268 )نساء: «ااعلو  ته للةفهنلشاتز» ُة لشْاِتَزّ ِع لِاَاّ

لَول بر خالف رفتار منافقان که با طرح دوستی با کفار  (.8 )منافقون: «ِاْاُ ْؤِ ِم َنللِاَبُم ِاِع
آورند تا با یک از مسلمانان یا کافران به دست میببینند پیروزی و فتح را کدام تامترصدند 
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اسالم  دارد که فتح و پیروزی همواره از آِن یآنان دست رفاقت بدهند ! آیات الهی بیان م
 :گرداندخداوند است و هرگز مؤمنان را ذلیل کافران نمی چرا که عزت همواره از آِن  ؛است

 .(242 :)نساء «ولانلیجتللشااعلااکهفبینلما لشا ؤ م نلمب الٌل»
ینی خداوند و مؤمنان می تواند به عنوان یک واقعیت، در برابر گمان و عزت تکو

محاسبه منافقان از اوضاع، کارساز بوده و مؤمنان را به راه و هدف الهی خود دلگرم و 
بر افراد با ایمانی  مانند آناقتصادی و  ،فرهنگی ،مطمئن سازد. یعنی کافران از نظر سیاسی

مسلمانان پیروز  اگر آنها بر حال .که ملتزم به لوازم ایمانشان هستند چیره نخواهند شد
های خویش است که بسیاری از مسلمانان وظایف و رسالت دلیل شوند به این

یکی از اصول اساسی  .(223 /1: 2427 ،یی)طباطبااند خود را ذلیل کرده اند وکرده فراموش را
دارای  و اسالمی است؛ استقالل که به یک معنا همان عدم سلطه و سبیل است هاندیش

ی و اجتماعی است که دستیابی به آن ساحتی اعم از استقالل فرهنگی، سیاسی، اقتصاد
ه امام کمبتنی بر ذلیل نکردن خود در برابر دیگران و عدم وابستگی به آنان است. چنان

کید می راحل کرد که رشد و استقالل و آزادی با وجود دخالت از هر جنس و نیز تأ
ظامی فرهنگی، اقتصادی و ن ،مسلک و مکتب در هر امری از امور کشور اعم از سیاسی

افول تمدنی  راه پرهیز از ذلیل شدن و پس  (.631: 2674 ،آژیر)خواب و خیالی بیش نیست 
 های تربیتی است.اقتدار ملی در تمامی برنامه یک ملت توجه به حفظ عزت اجتماعی و

 نتيجه. 8

مانند  ،در مکتب تربیتی اسالم نوع انسان بر سایر مخلوقات به واسطه روح الهی و شئونات آن
زیرا در  ؛لکن این تکریم و برتری واجد ارزش اخالقی نیست .برتری یافته است ،عقل فطرت و

در  مالک اصیل برتری انسان سایه افعال اختیاری انسان به دست نیامده است. معیار و
نصوص دینی با اشاره به کرامت  یعنی همان کرامت اکتسابی است. عزت ،بینی توحیدیجهان

دهد و در این راستا با رامت ارزشی یعنی عزت را به انسان نشان میتکوینی انسان راه ک
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رفتاری که منجر به ذلت نفس  ارزشمندسازی گوهر وجود انسان و غایت حیات، از هر عمل و
نی و روایی حرمت اذالل نفس و استدالل فقها به این امر در آگردد نهی کرده است. ادله قر

تواند به عنوان یک که این حکم از یک طرف می دهدحرمت برخی احکام جزئی، نشان می
. به قاعده اصطیادی در کانون استنباط احکام شرعی از جمله رابطه مربی با متربی قرار گیرد

گیرانه مورد توجه مربیان در نظام تربیت دیگر باید همواره به عنوان یک اصل تربیتی پیش عالوه
برخی عناوین از  و اجتهاد دینی است اسالمی باشد. گرچه مصادیق اذالل نفس مستلزم

کنند و برخی عرفی بوده و زمان و مکان عنوان خود را حفظ می مصادیق هتک بوده و در هر
های تربیتی در ممکن است تحت تأثیر زمان و مکان تغییر کند، لکن این قاعده حاوی داللت

وداجتنابی در برابر از جمله ضرورت سازواری متربی با فطرت، خ ،دو بعد فردی و اجتماعی
ساز تربیت آزادگی، حفظ عزت اجتماعی و اقتدار ملی است که زمینه رذایل اخالقی، حریت و

 .نسل عزتمند به عنوان یک هدف واسطی در تربیت اسالمی است
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 نامهکتاب

 ............................................................................................................................................  
یم قبآن   مکارم شیرازی.آلله ترجمه آیت، کب

 و غب شاحکم رب خ ش خه ی دینشاو هل آقه  بح ،حسین بن محمد خوانساری، جمال آقا
 .2633، تهران دانشگاه ،تهران ،شاکام د  

  تا.، بیعلمیه اسالمیه ، تهران،شافر ع الیحضب   نبن علی،  ابن بابویه، محمد
 .تا، بی، بیروت، دارالکتب االسالمیهشافرع و شهبابن براج، سعدالدین ابوالقاسم )قاضی ابن براج(، 

 ق.2636، ، قم، جامعه مدرسینشابم ل آل من شاتر ل  حف ،علی بن حسن حرانی، شعبه ابن
لشافهئدبن محمد )مقدس اردبیلی(،  اردبیلی، احمد لش  هدللولة ج ع ل بح لف  شاببههن

 ق.2678، ، قم، دارالفکرشْلذههن
 .2683، ، قم، مؤسسه اشراق بر ا  فرعاعرافی، علیرضا، 

  .2686، ، قم، مؤسسه اشراقفره  ق شمدل،ــــــــ
 د  پژوهش یهه وش و  ویکبدهه ،طیبه توسلی و نرگس سجادیه یهمکار با خسرو، یباقر

 .2688، اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکده ،تهران ، بر   و فاخفعل تا م
 و علمی ،تهران ،شیبشن شمال   یو ه  ل  بر   و  تا م فاخفع رب ید آ د ،خسرو یباقر
 .2687، فرهنگی

 .2681، مدرسه ،تهران ،پانزدهم اپچ، شمال   م یل بر   رع  دوره ل گه  ل،ــــــــ
 .2687، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ،تهران ، به  ل بر  لشرلدیدگه لقبآن ،بهشتی، محمد

 .2662، ، قم مکتبه العالمهشالخبه  ائها تویسرکانی، محمدنبی، 
دمات حقوقی دفتر خ، تهران ، حر قلد لدول ظه لحر قلوهه  لرشبجعفری، محمدتقی، 

 .2671روابط جمهوری اسالمی ایران،
 .2671، ، قم، اسراءرشب حر ق فاخفع ،عبدالله آملی، یجواد

 .2637، رجاء ،قم ،قبآن د  کبش  ل،ــــــــ
 .2688، جمال ،قم ،حدیث دش ش ،همکاران و طباطبایی حجت،
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 پژوهشگاه ،قم ،ر  شهللولپ ه بب  بر ا  م ب  فبر د   بر   ،علی سید زاده،حسینی
 .2681، دانشگاه حوزه و

ل به  لجایگاه کرامت انسان در فرآیند استنباط احکام،  ،حسین پور،حقیقت لو لفرع فصامه ع
 .2686، 84، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره حر ق

 دفتر ،تهران ،آرام احمد ترجمه ،ةشاح ه ،علی حکیمی، محمد؛ حکیمی، محمدرضا؛ حکیمی،
 .2681، فرهنگ اسالمی نشر

 تا.بی، ، تهران، نشر ذوی القربیشا تاببلف ل بحلشا خاصببن حسن )محقق حلی(،  جعفر حلی،
یبالله، روح خمینی، سید  .ق2418، ، قم، مؤسسه دارالعلمشا م اع  حب

 .2687، سمت ،تهران ، بر ا  ما   د  پژوهش یهه وش  ،غالمرضا نژاد،یخو
 و حوزه پژوهشگاه ،قم ،ر  شهل و لپ ه بب  بر ا  م ب  شخالق   بر   ،محمد ،یداود
 .2687، دانشگاه

 .تا، بی، قم مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان مهاعلمبشجلشاتبهدمرتضی بن محمد،  دزفولی،
 غال بضه قبآن  شافهظ  فبدشه  حر ق و  بو ع ،محمد بن حسین اصفهانی، راغب

 .2674ی، مرتضو، تهران ،یخخبو
 ،المیزان تفسیر اساس بر کریم قرآن دیدگاه از آن تربیتی آثار و نفس عزت بررسی ،زهرا زارعی،

 .2688، طباطبایی عالمه دانشگاه ، ه عپهیهن
 یههپژوهش  جاع ،ارزشی و اخالقی تربیت یهاروش و رویکردها ی،مهد سید ،یسجاد

 .2678، 6 ش ،فاخف لکال  
  بر    جاع ،اسالم در قیاخال تربیت از مدلی به رسیدن یتکاپو در ،عباسعلی شاملی،

 .2678، 6ش  ،شمال  
  .ق2422، صبحی صالح، قم، هجرت :، مصححشابالغع  هج ،بن حسین شریف رضی، محمد

فیض،  و غزالی نظر از اخالقی تهذیب هایشیوه و اصول مبانی، بر مروری ،علیرضا زاده،صادق
 .2671، مدرس تربیت دانشگاه ، ه عپهیهن

 موسوی محمدباقر سید ترجمه ،شاربآن  فخ ب ف  شا  زشن ،سینمحمدح سید طباطبایی،
 .ق2427، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه اسالمی انتشارات دفتر، قم ،همدانی
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 زیر ،شمال    بر   و  تا م فاخفع ،حسن یوسفیان، مجتبی؛ مصباح، محمود؛ فتحعلی،
 .2681ی، تهران، مدرسه، الله مصباح یزدآیت نظر

  .ق2418، ، قم، هجرت، چاپ دومشات ن کاهببن احمد،  فراهیدی، خلیل
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