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Abstract 
This article has been written with the aim of examining the function of self-esteem in the 
prevention of social injuries and in particular the prevention of moral corruption. In order to 
understand the meaning and purpose of the narrations containing this concept and to 
identify the related concepts, the jurisprudence of hadith has been used as a research 
method and also the method of inference as appropriate. The findings of the study indicate 
that the sense of self-worth, which is realized as a kind of evolution of insight about the 
divine origin of man and his existential truth as well as self-knowledge in man, acts as a 
stimulus and internal motivating factor effective in moral behavior and prevention of moral 
and social injuries. A person who feels honor and greatness in the service of self-love and 
love of perfection of the soul (which are natural things) with things that cause the 
humiliation and humiliation of the human soul; Feels incompatible and avoids them. In 
addition, the feeling of self-dignity is one of the factors that evoke the trait of modesty in 
human beings, which has very special functions in not subjecting human beings to moral 
vices and ugly behaviors. On the other hand, the feeling of inferiority, lowliness and 
humiliation of the soul is the basis for committing evils and giving in to humiliations and 
vices. Supporting and guaranteeing the emergence of the function of self-esteem in 
preventing moral and social injuries is that this process is comprehensive, preparatory and 
perceptual and stimulating principles for the realization of human behavior and based on 
internal motivations in the realization of human action. 
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چکیده
خاص  طور بهاجتماعی و  های آسیب پیشگیری از در نفس کرامت  احساِس  کارکرد بررسیهدف  بااین مقاله 

گیری از مفاسد اخالقی نگارش شده است. برای دریافت معنا و مقصود روایات دربردارنده این مفهوم و پیش
یک روش پژوهش و نیز از روش استنتاج به اقتضا استفاده شده  مثابه بهشناسایی مفاهیم مرتبط با آن، از فقه الحدیث 

ن آن است که احساس  است. یافته سب نوعی تحول بینش درباره مبدأ الهی انسان که َح  کرامت نفسهای پژوهش مبِیّ
 مؤثرعنوان یک محِرّک و عاملی انگیزشی درونی  یابد، به و حقیقت وجودی او و نیز خودشناسی در انسان فعلیت می

کند. انسانی که احساس شرافت و  های اخالقی و اجتماعی عمل می در سلوک اخالقی و پیشگیری از آسیب
اند) با اموری که سبب پستی و  کمال نفس (که اموری فطری حبنفس و  حبمت کند در مالز بزرگواری می

که احساِس  کند. افزون این اجتناب میها  آن فرومایگی و خواری نفِس انسان است؛ احساس ناسازگاری نموده و از
انسان به رذایل  ای در تن ندادن کرامت نفس از عوامل برانگیختن صفت حیا در انسان است که کارکردهای بسیار ویژه

ساز ارتکاب  اخالقی و رفتارهای زشت و ناپسند دارد. در مقابل احساس پستی، فرومایگی و خوارِی نفس، زمینه
 کرامت نفس احساس کارکرد ظهور و بروز کنندهٔ  ینتضم و ها و رذایل است. پشتوانه ها و تن دادن به حقارت شرارت

 تحریکی و ادراکی مقدمات و مبادی جامع فرآیند، این که است این اجتماعی و اخالقی های آسیب از پیشگیری در
.در تحقق کنش انسان است درونی های انگیزه بر انسان و مبتنی برای تحقق رفتار

.اجتماعی های آسیب اخالق، ، خودشناسی، حیا،کرامت نفس احساِس ، کرامت کلیدواژه:
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مقدمه
بینی، پیشران نظامات اجتماعی جوامع بوده و منشأ بایدها، نبایدها  علوم انسانی با ابتنا بر منظری خاص در جهان

ها و هنجارهای اجتماعی است. بر این اساس، علوم انسانی در تبیین چیستی آسیب اجتماعی، مصادیق آن،  و ارزش
های  ت آسیبکننده دارد. از این حیث، ابتنا مطالعا سازوکار مواجهه و چگونگی پیشگیری و مقابله با آن نقشی تعیین

های  اینکه، نقص و ناکارآمدی نظریه خصوصاً اجتماعی در جامعه اسالمی ایران بر اندیشه اسالمی اهمیت دارد. 
های اجتماعی کنونی در جوامع  ساز انحطاط و آسیب ها زمینه علوم انسانی غربی، امروزه عیان شده و خود این نظریه

 .غربی هستند

ی کنونی کشورهای غربی در مواردی نظیر مفاسد اخالقی، اعتیاد و سایر های اخالقی و اجتماع وضعیت آسیب
 های یران شهوت م،کمترا یها وغارت قتل و ها خشونتهای اجتماعی، کامًال آشکار بوده و قابل کتمان نیست.  بزه

های  هتنها بخشی از مظاهری است که امروزه باطِن ضد فطری و ضد انسانی تمدن غرب و پای انسان کنندهٔ  مسخ
غرب در خود غرب  یاجتماع امروز فلسفهٔ «ازپیش نمایان ساخته است. لذا باید اذعان داشت که  یشبرا، علمی آن 
.١»خورده است شکست

نَّ َطَلَب اْلُمْحَتاِج «ع) نقل شده است: سجاد(در دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه از امام که  چنان
َ
ی ِإلَ أ

 
ْ
ٌة ِمْن اْلُمْحَتاِج َسَفٌه ِمْن َرأ رائی و گمراهی  )، حاجت خواستِن محتاج از محتاِج دیگر، از سبک١٣٤(ص » َعْقِلهیِه َو َضلَّ

های اجتماعی را در بستر علوم انسانی غربی جستن نیز امری نامعقول و برای آن  عقل او است. لذا عالج آسیب
ق نادیده انگاشتن تجربیات موجود در مطل یبه معناتوان متصور شد. طبعًا این  ها نمی حاصلی جز تشدید آسیب

کید بر این موضوع است که در امر خطیر  جوامع غربی در امر مواجهه با آسیب های اجتماعی نیست. بلکه تأ
مندی از میراث علمی  پردازی مستقل مبتنی بر منابع اسالمی و بهره یهنظرهای اجتماعی، محتاِج  مطالعات آسیب

ارزشمند متون اسالمی هستیم.

شناسی اسالمی با  کننده در انسان ر این اساس، این پژوهش با تمرکز بر یک تمایز مهم و تعیینب
اومانیستی در اندیشه غربی پیرامون شرافت و کرامت انسان در نظام هستی، موضوع کرامت نفس و  های انگاره

تمایز و تفاوت این  های اخالقی و اجتماعی را بررسی نموده است. نگارنده نقش آن در پیشگیری از آسیب

.................................................................................................................................................................
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ازاین بحث  یشپای مستقل  مفهوم در متون اسالمی با مفاهیم متناظر آن در متون علوم انسانی غربی را در مقاله

 ١و بررسی نموده است.

 مبانی نظري
ها و ابعاد وجودی انسان یکی از  و مقصد انسان و نیز ویژگی مبدأماهیت انسان، تصور از  دربارهتردید دیدگاه  بی

های اجتماعی نیز در بستر  مطالعات آسیب طبعاً های علوم انسانی است.  کننده در نظریه های اصلی و تعیین ؤلفهم
های اجتماعی و موضوع پیشگیری و  شود. بنابراین در رویکردها به مقوله آسیب علوم انسانی بحث و بررسی می

رود  ابعاد وجودی انسان، امری مهم به شمار می مقابله در این بحث، موضوع ماهیت انسان و توصیف و تلقی درباره
 اجتماعی های آسیب مطالعات امر در را متفاوت تجویزی و توصیه شناسی، انسان در مبنا تفاوت و رویکرد تمایزو 

 .نماید می ایجاب

های وی عمومًا تفسیری مادی و فیزیولوژیکی ارائه  در سنت علمی غربی، از ماهیت انسان و کنش
شود،  این منظر، انسان موجودی است که اساسًا نامعقول است، با غرایز حیوانی برانگیخته می شود. از می

گاهی تلقی این است که جبر روانی بر او حاکم است، گاهی جبر تاریخی. گاهی تصور شده است که جبر 
ان و ماهیت وی را اند که انس فیزیولوژیکی و عصبی بر اعمال و رفتارهای انسان حاکم است. برخی نیز پنداشته

یتًا در حد یک حیوان رشد یافته تقلیل نهابخشد. برخی رویکردها منزلت انسان را  تجارب محیطی تعین می
اند. برخی دیگر، ذات انسان را نسبت به  است. یا اینکه برخی ذات و طبیعت انسان را پست و شرور دانسته داده

در این رویکردها مشترک است ارائه تفسیری صرفًا مادی از  اند. آنچه یش تصویر کردهگرا بی خیر و شر خنثی و
الهی انسان بوده  چهرهٔ انسان و ابعاد وجودی وی است. در این میان، آنچه بیش از همه مورد هجمه قرار گرفته 

 .)١٣٨٦است (شجاعی، 

اسالمی فرضیه  در مقابل اما در اندیشه اسالمی، انسان و ابعاد وجودی وی تصویری متمایز دارد. در اندیشه
یرش نیست. تصور فروید از علل برانگیختگی و اراده انسان ناقص و مردود پذ قابلداروینی درباره پیدایش انسان 

های انسان،  سازی برای کنش در زمینه و...است. ضمن به رسمیت شناختن نقش عوامل محیطی، فیزیکی، وراثتی 

................................................................................................................................................................. 
وجودی انسان توسط دانشکده الهیات مقاالت همایش ابعاد  در مجموعهازاین  یشپکه » یشناس نفس در اسالم و روان عزت«. در مقاله ١

کرامت «یا » نفس عزت«شناسی تجربی، و  در روان» Self Esteem«الهیات دانشگاه عالمه طباطبایی منتشر شده است مفهوم 
پیدایش و کارکرد متمایز این  منشأعنوان مفهوم متناظر آن در متون اسالمی، بازشناسی شده و وجوه اشتراک، تمایز و افتراق،  به» نفس

 .دو، تبیین شده است
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تنها ذاتًا شرور نیست، بلکه در  ت. در اندیشه اسالمی، انسان نهکننده اس این اراده و عاملیت انسان است که تمام
 صرفاً های فطری دارد. انسان  و نگار نیست و سلسله ادراکات و گرایش نقش بی گرایش به فضایل، موجودی خنثی و

دیف تنها در ر در جسم و ُبعد مادی خالصه نشده و اساسًا حقیقت وجود انسان، روح و نفس انسان است. انسان نه
حیوانات نبوده بلکه به سبب امکاناتی که در بدو خلقت به او عنایت شده، بر سایر مخلوقات تفضیل و برتری و 

 کرامت و شرافت دارد.

 و است الهی دین تربیت و تعلیم محور ،کرامت نفس از مفاهیم اختصاصی متون اسالمی است. کرامت نفس
 ،اندیشمندان بر این باورند که .)١٣٦٧ آملی، جوادی( است هشد نهاده انسان کرامت بر آسمانی تعلیمات اساس
 انسان روح ازخاص  یا نقطهبر روی  ،اخالق یسو بهسوق دادن انسان  یبرا و یانسان اخالق یایاح یبرا اسالم
 یاسالم اخالق در درواقع،). ٣٩٦ص  ،٢٢ج ، ١٣٨٦، مطهری( است نفس رامتآن نقطه ک است، گذاشته دست
کرامت  اصلموضوع  آن و داد، قرار یاسالم یاخالق ماتیتعل همه محور و هیپا را آن توان یم هک است موضوع یک
.)٤٠٩ص  ،٢٢ج ، ١٣٨٦، مطهری( است نفس

 در کرامت احساس ارادی و اخالقی مطلوب آثار به اشاره با) ٢٢٨ص  ،١٣٨٨ همکاران، و( بهشتیدر پژوهش 
کید شده است که ،انسان  در کلی دستورالعمل باید دارد ریشه او وجودی ساختار در که انسانی کرامت« تأ
بر این  .»شود یبازشناس آن موانع و عوامل و گردد ریزی برنامه آن رشد و پرورش برای شود، تلقی تربیتی تدابیر

رسد کرامت نفس حداقل یکی از نقاط کانونی اصلی برای تحول اخالقی و پیشگیری از مفاسد  اساس، به نظر می
است. اخالقی

آیه و روایت شناسایی و احصاء شده است که بر  ٤٠با بررسی متون اسالمی (قرآن و منابع روایی)، بیش از 
کرامت نفس، ابعاد مختلف آن و مفاهیم مرتبط با آن داللت دارد. با هم نگری و بررسی این مجموعه آیات و روایات 

در قالب  پردازش قابلیوستٔه پ هم بهدارای ارتباط و  به روش فقه الحدیث، حاکی از این است که حداقل شش مفهوم
ی، کرامت اکتسابی، خودشناسی، تقوا، احساس کرامت نفس و حیا. کرامت ذاتیی است: شناسا قابلیک منظومه، 

 محوریت با اسالمی اخالقی تربیت الگوی«نگارنده در پژوهشی دیگر بخشی از این مفاهیم را با هدف ترسیم 
.و بررسی قرار داده است موردبحث )٢٧-٥٦ص ، ١٣٩٣اری، (شهری» کرامت نفس

خاص  طور بههای اجتماعی و  در این پژوهش، کارکرد مفهوم احساِس کرامت نفس در پیشگیری از آسیب
که، سازوکار برانگیختن و احیای احساس کرامت در انسان و  ی قرار گرفته است. افزون اینموردبررسمفاسد اخالقی، 
های اخالقی بررسی  عنوان امری پیشگیرانه در آسیب وم با مقوله خودشناسی و مفهوم کلیدی حیا بهارتباط این مفه

است.شده 
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شناسی روش
در این پژوهش پس از تتبع و کاوش اجمالی در تفاسیر، معاجم و مفردات الفاظ قرآن، واژگان و مفاهیم 

 و آیات منابع، این به مراجعه باازآن  پسمترادف و متضاد کرامت نفس در متون اسالمی شناسایی شده و 
تفاسیر  به قرآن آیات برای دریافت اجمالی معنا و مدلول. شده است این مفاهیم گردآوریدربردارنده  احادیث

ینان مراجعه شده است. برای دریافت تفصیلی معنا و مدالیل آیات و روایات و مورداطممعتبر و منابع روایی 
برداری  بهره» روش پژوهش«مثابه یک  به» فقه الحدیث«دف پژوهش حاضر از کاربرد آن در مسیر تأمین ه

شده است.

 به را ما آن، فهم منطقی سیر و مبانی ارائه با و پردازد می حدیث متن بررسی به که است دانشی« یثفقه الحد
 و ها روش مجموع ،دیگر بیانی به) ٧ص  ،١٣٨٧ مسعودی،( »گرداند می نزدیک حدیث یندهٔ گو اصلی مقصود

 دارد نام یثفقه الحد دانش رساند، می یاری حدیث، متن تر عمیق درک و فهم در را ما آن اعمال که راهکارهایی
.)١٣٨٩ ،همکاران و طباطبایی حجت،(

 از آگاهی با آن در که حدیث متن فهم اول مرحله کند؛ می ذکر مرحله دو حدیث فهم برای) ١٣٨٧( مسعودی
 دست حدیث اولیه مفهوم به یکدیگر باها  آن ارتباط و ترکیب چگونگی و حدیث متن در رفتهکار به های واژه معنای
 فرض پیش این با لفظی و مقامی های قرینه گرفتن نظر در با حدیث اصلی مقصود فهم یعنی دوم مرحله در. یابیم می
 فهم پی در باید و باشد تهنداش مطابقت گوینده مقصود با متن مفهوم است ممکن که رویم می پیش حدیث فهم در

 منظور و مفاهیم بهتر درک منظور به حدیث خانواده تشکیل از همچنین پژوهش این در. بود گوینده اصلی مقصود
.شده است برده بهره احادیث

 نیز و محوری موضوع یک به ناظر ،هم مضمون مشابه، احادیث آن در که است روشی حدیث خانواده تشکیل
 و حقیقی یبه معنا یافتن راه برای یکدیگر باها  آن های نسبت فهم با و شود می داده قرار هم کنار در یکدیگر به ناظر
 و تقیید تخصیص، ازجمله متعددی های رابطه خانواده هم احادیث میان. شود می تالش احادیث نهایی حکم نیز

 است، نهایی حکم شدن روشن دیث،ح خانواده بازیابی اصلی و مهم فایده). «١٣٨٧ مسعودی،( است برقرار تبیین
 را آن و داد حکم مرتبط احادیث همه یافتن و کامل جستجوی از پس باید یعنی اخالقی؛ حکم چه و فقهی حکم چه

) السالم لیهمعمعصومان( و دین به شده داده نسبت حکم در خطا احتمال صورت، این در جز و دانست حجت
 خانواده تشکیل برای گوناگونی های شیوه). ١٣٨٩ ،همکاران و یطباطبای حجت،( نیست حجت حکم و دارد وجود
 و روایی جوامع به مراجعه ازجمله است برده بهرهها  آن از تناسب به نیز پژوهش این که است شده ذکر حدیث
 و طباطبایی حجت،( رایانه از گیری بهره موضوعی، و لفظی های معجم از استفاده موضوعی، های تصنیف
.)١٣٨٩ ،همکاران
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 مفهوم به یافتن دست و ها قرینه نمودن لحاظها،  آن ترکیب ها، واژه معنای فهم از پس پژوهش این در بنابراین
 ؛است شده انجام احادیث سایر و ها لغتنامه مفردات، تفاسیر، به مراجعه با که حدیث، گوینده مقصود و متن

 در بودن محوری موضوع یک به ناظر و یونهم مضم تشابه، نیز معنا و مقصود بودن یکسان برحسب احادیث
تحلیل، تبیین  گروه هر احادیث کلی معنای و مقصود ازآن پس و شده تشکیل حدیث خانواده و بندی طبقه هایی گروه

.است شده استخراجو 

ها یافته
شناسی مفهوم .1

به  م،یرک .است لئامت ضد تمارک. است عزتسخاوت، شرافت، نفاست و  یمعناه بدر لغت رامت کم و َر ک
 لفظ قرآن از جا هر در .شود یم فیتوص َرمک با است فیشر خود نوع در هک یزیچ است. هر زیعز و سینف یمعنا
 چهارگانه یمعان از یکیبه  آن را شود یم محل تناسب گرفتن نظر در با ه استآمد آن فعل ای و رامتک ای میرک

ت یه در حد و غاک یزیچ. هر )١٠٣ص  ،٦ج ، ١٤١٢ بنایی، یقرش( گرفت )عزت و نفاست شرافت، (سخاوت،
به  یسودا ی یبزرگداشته ک است نیا تکریمو  اکرام. شود یف میتوص کَرمف و ارجمند باشد با واژه یخودش شر

 ی،راغب اصفهان( ف گرداندیا شریم یرکرسد او را  یه به او مک یزیچا ینباشد  یخواره در آن نقصان و کانسان برسد 
 کریم را پستی هر از منزه و بزرگوار روح عبارتی به ،فرومایگی و پستی از نزاهت یعنی کرامت ).١٤ص  ،٤ج ، ١٣٧٤
.)٢١ص  ،١٣٦٧ آملی، جوادی( گویند می

شرافت، بزرگواری و ضد لئامت (پستی) معنا شده و الفاظ  یبه معنا عموماً بنابراین در متون اسالمی، کرامت 
لئامت، پستی، احساس خواری و فرومایگی و ذلت، از الفاظی است که با این یت، نفاست و در مقابل آن حرعزت، 

مفهوم، ارتباط معنایی داشته و با آن نسبت ترادف و یا تضاد دارند.

کارکرد احساس کرامت نفس .2
 قرار گرفته موردتوجهها  آن و آثار اخالقیو مفاهیم مترادف و متضاد آن  کرامت نفسدر روایات متعددی احساِس 

از: اند عبارت. بخشی از این روایات است

)٥٢٦ص  ،٤٤٩(نهج البالغه، حکمت  ُسُه هاَنْت َعَلیِه َشَهواُتهُ ِه َنْف یُرَمْت َعلَ کَمْن . ١

)٣٥٧ص  ،٥ج ، ١٣٦٦ی، خوانسار(آقاجمال  ةِ یِباْلَمْعِص  ِهْنَهایِه َنْفُسُه َلْم یَعلَ  کُرَمْت َمْن . ٢

نْ َعْبٍد  یَعلَ  کُرَمْت َما . ٣ )٤٨٢ص  ،م و المواعظکون الحیع( ِنهِ یَع  یا فِ یَنْفُسُه ِإالَّ َهاَنِت الدُّ
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)٦٦٣ص ، ١٤١٠تمیمی آمدی، ( نهیع یا فینغرت الُدّ ه َص فَس نَ  کُرَمتن مَ . ٤

َال . ٥
َ
هُ  أ ْنُفِس  َس یلَ  ِإنَّ

َ
ةُ  ِإالَّ  َثَمٌن  ْم کِأل  )٢٣٢ص ، لمکدررال و مکغررالح فیتصن( ِبَها ِإالَّ  ُعوَهایَتبِ  َفَال  اْلَجنَّ

نْ یِه َنْفُسُه َهاَنْت َعلَ یُرَمْت َعلَ کَمْن . ٦ اِس َخَطراً یا َو قِ یِه الدُّ ْعَظُم النَّ
َ
نْ یَفَقاَل ع َمْن َلْم  َل َلُه َمْن أ ا َخَطرًا ِلَنْفِسهِ یَر الدُّ

)١٣٥ص  ،٧٥ج ، ١٤٠٣مجلسی، (

)٣٣٥ص  ،٥ج  ،١٣٦٦ی، خوانسارال (آقاجم طالبن دناءة الَم ّزهها َع ه نَ فَس ت نَ رفَ ن َش مَ . ٧

)٤ص ، ٢ج ، ١٣٦٦ی، خوانساروب (آقاجمال یم من تجّنب المحارم و تنّزه عن العیرکال. ٨

ُه یَمْن هاَنْت َعلَ . ٩ َمْن َشرَّ
ْ
)٤٨٣ص ، ١٣٦٣شعبه،  ابن( ع)( یهادحضرت امام (ِه َنْفُسُه َفال َتأ

)٢٦٣ص  ،لمکم و درر الکف غرر الحیتصن(َرُه یَخ ِه َنْفُسُه َفَال َتْرُج یَمْن َهاَنْت َعلَ . ١٠

)٢٦٣ص  ،١ج ، ١٣٦٦ی، خوانسار(آقاجمال  یسَتحییم ال یالّلئ. ١١

با عنایت به مفاد  کرامت نفسکارکردهای احساِس آثار و در اینجا دو نکته مهم وجود دارد. نکته اول، بیان 
سازوکار پیدایش این احیا و است. نکته دوم به قی روایات در سلوک اخالقی و نقش پیشگرانه آن در مفاسد اخال

شود. می کرامت نفس بحث و بررسی احساِس  کارکردشود. در ابتدا  احساس در انسان مربوط می

کسی که نفسش در نزد وی کرامت و شرافت داشته ». َشَهواُتهُ  هِ یَعلَ  هاَنْت  َنْفُسهُ  هِ یَعلَ  ُرَمْت ک َمْن «روایت اول. 
و  شمارد و حقیر می خوار را هوس و هوا ند،ک یبزرگوار و رامتک احساس خود در هک دیگر، کسی عبارت باشد یا به
است. آسان او یبرا یوانیح شهوات با مخالفت

 نگرداند خوار او، نفس او ایبر باشد یگرامکه  یهرکس ».ةِ یِباْلَمْعِص  ِهْنَهای َلْم  َنْفُسهُ  هِ یَعلَ  کُرَمْت  َمْن «روایت دوم. 
 کرامت نفس احساس( دارد شرافت و کرامت ،خود نظر در که کسی یعنی ،یتعال حّق  ینافرمان به را آن
، ١٣٦٦ی، خوانسار آقاجمال( گردد و پست خوارنفِس شریفش،  ،و معصیت نافرمانی سبب به که گذارد نمی )دارد

.)٣٥٧ص  ،٥ج 

نْ  َهاَنِت  ِإالَّ  َنْفُسهُ  َعْبٍد  یَعلَ  کُرَمْت  َما«روایت سوم، چهارم، پنجم و ششم.   در نفسش یا بنده هیچ». ِنهِ یَع  یفِ  ایالدُّ
نْ  َصُغَرِت  َنْفُسهُ  ُرَمْت ک َمْن « .شد خوار او چشم در دنیا اینکه مگر نشد بزرگوار او نزد  یگرام هک هر »یِنهَع  یفِ  ایالدُّ

َال « .است کوچک او چشم در ایدن نفسش، او برای باشد
َ
هُ  أ ْنُفِس  َس یلَ  ِإنَّ

َ
ةُ  ِإالَّ  َثَمٌن  ْم کِأل » ِبَها ِإالَّ  ُعوَهایَتبِ  َفَال  اْلَجنَّ

 آن از مترک به پس ست،ین بهشت جز شما جان یبرا ییبها همانا .)٢٣٢ص ، لمکدررال و مکغررالح فیتصن(
. دشینفروش
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 از نتایج احساس کرامت نفس این است که دنیا و امور فانی و پست آن، در نظر انسان کوچک و ،اساس این بر
دهد. همین مضمون در  حقیر به حساب آمده و انسان بهای جاِن گرانمایه خود را چیزی فراتر از آن (بهشت)، قرار می

نْ یِه َنْفُسُه َهاَنْت َعلَ یُرَمْت َعلَ کَمْن «روایتی دیگر نیز وجود دارد:  اِس َخَطراً یا َو قِ یِه الدُّ ْعَظُم النَّ
َ
َمْن َلْم  )ع(َفَقاَل  َل َلُه َمْن أ

نْ ی ١».ا َخَطرًا ِلَنْفِسهِ یَر الدُّ

 نکردن تباه و شهوات از دوری به شود می منجر کرامت نفس احساس احیای و این بدین معناست که ایجاد
هرکه نفس او برایش بزرگوار بود، ) ٦٦٥ص ، ٢٢ج ، ١٣٨٦به تعبیر مطهری ( .پست و دون مایه امور برای نفس

تر است]  که دارد، آنچه که ندارد [و کم ارزش یزیسان در مقابل چهمیشه ان شود، یدنیا در نظرش کوچک م
انسان اگر کرامت نفس خودش را دریابد و احساس کند، تمام دنیا در نظرش خوار و  ،است یتاهم بی برایش

کوچک است.

کسی که او (باشد نفس  بلندمرتبهه ک کسی ».طالبن دناءة الَم ّزهها َع ه نَ فَس ت نَ رفَ ن َش مَ « روایت هفتم و هشتم.
م من تجّنب یرکال« .ندگردا می کپاهای دنیوی و پست  نفس خود را از خواهش، نفِس شریف و بزرگواری دارد)

باشد از  کها و پا ند از حرامیگز یدوره کاست  یکس بلندمرتبهو  یگرام یعنیم یرک. »وبیالمحارم و تنّزه عن الع
اند، دوری  یآدم های یبخالق نکوهیده که عمه و ایصفات ذم از دیگر نفِس دارای کرامت و شرافت عبارت به ها. یبع

کند. می

َمْن  َفال َنْفُسهُ  هِ یَعلَ  هاَنْت  َمْن «روایت نهم، دهم و یازدهم. 
ْ
هُ  َتأ  از خودش در را یبزرگوار احساس یکس اگر». َشرَّ

 َهاَنْت  َمْن « .مباش منیا او شر از بترس، او شر از ند،کن حس بزرگوار موجود یک عنوان به را خود یعنی بدهد، دست
 ال میالّلئ. «را او ریخ مدار دیام پس) نکند کرامت احساس( باشد خوار خود نزد در هک هر». َرهُ یَخ  َتْرُج  َفَال  َنْفُسهُ  هِ یَعلَ 

کند و از شرافت و کرامت نفس برخوردار  کسی که احساس پستی و خواری می( کند نمی حیا لئیم انسان ».یستحیی
).کند حیا نیز نمی نیست،

 و یران شهوت او یبرا ند،کب یبزرگوار و شرافت احساس خود روح در یکس اگر) ع( یرالمؤمنینام المک برحسب
 هک یکس آن س،کبرع )ع( یهاد امام المک برحسب و آسان یکار نرفتنش و است یمنفور ارک رفتن نفس یهوا دنبال

 دارم، یشرافت هستم، یتیشخص هستم، یکس من هک کند ینم احساس خود در و ستین او در احساس نیا

.................................................................................................................................................................
که تمام دنیا را با نفس خود برابر  یکس تر کیست؟ فرمود: آن یتو باشخصتر  نقل شده که از امام سجاد(ع) سؤال شد: از همه مردم مهم. ١

قائل است که اگر تمام دنیا را در یک کّفه ترازو بگذارند و شرافت و کرامت نفس را در کّفه  ینفس خود عزت و شرافت یبرا یعنی؛ بیند ینم
.)٢٧٨النص ص  ،١٣٦٣انی، شعبه حر ؛ ابن٦٦٥ص  ،٢٢ج  ،١٣٦٦ی، (مطهر دیگر، حاضر به معامله نیست
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َمْن  فال« است، باخته را یزچ همه باخت را احساس نیا هک یکس آن دارم، ای یبزرگوار
ْ
هُ  َتأ ، ١٣٨٦ ،یمطهر(» َشرَّ

 ).٤١٠ص  ،٢٢ج

 انسان یوقت. است عظمت وتکمل جنس رایز است عظمت جنس جنسش است، یملکوت روح چون انسان
 ررکم هکنیا. »َشَهواُتهُ  هِ یَعلَ  هاَنْت  َنْفُسهُ  هِ یَعلَ  ُرَمْت ک َمْن «: دهد ینم حقارت به تن ندک احساس را یملکوت خودِ 
 آن هک یوقت انسان. است جهت نیهم به دهد ینم ذلت به تن ندک احساس را خودش نفس رامتک سکهر هک میداشت

، ١٣٨٦ ،یمطهر(دهد  ینم حقارت به تن کند یم احساس است عظمت نیع و عظمت عالم از هک را ش»خود«
.)٤٢١ص  ،٢٢ج

 انگیزشی عاملی عنوان به انسان در شرافت نفس و کرامت احساس ،خالصه کالم در این بخش این است که
 یسو به حرکت و ندارد تناسبانسان  نفِس  نفیِس  گوهر با آنچه هر از دوری و ها پستی و رذایل از دوری برایقوی، 
یژٔه احساس کرامت نفس در سلوک وکند و این کارکرد  می عمل عالیمت اهداف و فضایل تحصیل و کمال های قله

های اجتماعی است. یشگیرانٔه آن در آلوده نشدن به مفاسد اخالقی و دیگر آسیبپاخالقی و نقش 

 ای در یستحیی) به مفهوم کلیدی و بسیار مهم حیا که کارکردهای بسیار ویژه ال میالّلئدر آخرین روایت (
های اجتماعی و مفاسد اخالقی دارد، اشاره شده است. بر این اساس، کسی که احساس شرافت و  پیشگیری از آسیب

کند و برخوردار از حیا نیست.  کند، حیا نمی کرامت نفس ندارد و درواقع احساس فرومایگی و لئامت و پستی می
و شخصی واجد این صفت شریف است که  کند بنابراین مضمون این روایت نورانی این است که شخصی حیا می

احساس کرامت و شرافِت نفس دارد. یعنی حیا صفت شخص کریم است.

دیگر، یکی از ضروریات و لوازم برانگیخته شدن حیا، احساس کرامت نفس است. از همین حیث  عبارت به
یادآور شود؛ نخست به کریم  ع) خواسته است حیای خداوند متعال رامعصوم (در روایت نورانی امام  که آنگاهاست 

َه َعزَّ َو َجلَّ ): «١٣٩٠بودن خدای متعال اشاره نموده است و سپس به حیای او (پسندیده، َو  یْسَتْحیی یٌم کرِ َفِإنَّ اللَّ
ْهَل اْلَح  یِحُب 
َ
کند و اهل  ). خداوند عزیز و جلیل، کریمی است که حیا می٥٠٦ص ، ٣ج ، ١٤١٣بابویه،  (ابن» اءیأ
وست دارد.حیا را د

بر این اساس، از کارکردهای اساسی احساِس کرامت نفس، بروز صفت حیا در شخص شریف و کریم است. 
در این روایت شریف که  چنانهای اجتماعی و اخالقی است.  ین صفات در آسیبتر بازدارندهصفتی که خود از 

 هایی خصلت همهٔ ه حیا صفتی است که یدٔه آن این عبارت است کچکمواردی از کارکردهای آن اشاره شده است و 
است: شده جمع او در دارد، بستگیها  آن به او امور یافتن سامان و انسان صالح که

ُل  ای اْنُظْر « ْنَساُن  ِبهِ  ُخصَّ  َما یِإلَ  ُمَفضَّ ْع  َغَناُؤهُ  ُم یاْلَعِظ  َقْدُرهُ  ُل یاْلَجلِ  اْلَخْلِق  َهَذا ِمْن  َواِن یاْلَح  ِع یَجِم  ُدوَن  اْإلِ
َ
 ینِ أ



)6(پیاپی  1400، پاییز و زمستان 2، شماره 3هاي اجتماعی، دانشگاه شاهد، دوره  دوفصلنامه مطالعات اسالمی آسیب

۳۲

 ءٍ  یَش  یفِ  ُح یاْلَقبِ  ِب کَتنَ ی َلْم  َو  یُل اْلَجِم  َتَحرَّ ی َلْم  َو  اْلَحَواِئُج  ُتْقَض  َلْم  َو  ِباْلِعَداِت  َوفَّ ی َلْم  َو  ٌف یَض  ْقَر ی َلْم  َفَلْوَالهُ  اءَ یاْلَح 
ْش  ِمَن 

َ
ُمورِ  ِمَن  راً یثِ ک ِإنَّ  یَحتَّ  اءِ یاْأل

ُ
  اْلُمْفَتَرَضةِ  اْأل

َ
َما ضاً یأ اِس  ِمَن  َفِإنَّ  اءِ یِلْلَح  َعُل ْف ی ِإنَّ  َحقَّ  ْرعَ ی َلْم  اءُ یاْلَح  َال  َلْو  َمْن  النَّ

َماَنةً  َؤدِّ ی َلْم  َو  َرِحٍم  َذا ِصْل ی َلْم  َو  هِ یَواِلَد 
َ
  َفاِحَشةٍ  َعْن  ِعفَّ ی َلْم  َو  أ

َ
ْنَساِن  یُوفِّ  َف کی یَتَر  َفَال  أ تِ  اْلِخَالِل  ُع یَجِم  ِلْإلِ ها یف یالَّ

ْمِرهِ  َتَمامُ  َو  َصَالُحهُ 
َ
.)٨١ص ، ٣ج ، ١٤٠٣مجلسی، ( »أ

یه و بلندپایدٔه آفرمفّضل، در ویژگی دیگری که از میان همه جانداران، تنها به انسان، این ای   ع):صادق (امام 
ها وفا  شد، به وعده بسیار ارزشمند، اختصاص داده شده، یعنی حیا، بنگر. اگر حیا نبود، هیچ میهمانی پذیرایی نمی

رفت، و از بدی و زشتی در  ها نمی ساخت، کسی دنبال خوبی شد، کسی حاجت دیگری را برآورده نمی ینم
پذیرند. چراکه  شد. حتی بسیاری از کارهای واجب نیز به خاطر حیا انجام می کاری از کارها خودداری نمی یچه

آوردند،  رِحم بجا نمی صلهٔ ند. کرد بعضی از مردم اگر حیا وجود نداشت، حقوق پدر و مادر خود را رعایت نمی
هایی که صالح  خصلت همهٔ بینی که چگونه  ورزیدند. پس، آیا نمی کردند و از فحشا خودداری نمی ی نمیدار امانت

شهری، ترجمه شیخی،  ری بستگی دارد، در او جمع شده است؟ (محمدیها  آن انسان و سامان یافتن امور او به
)١١٩ص، ١٣٨٧

حساس کرامت نفسي اایاحچگونگی  .3
 زیرا .شود می محسوب اخالقی سلوک در قوی محرکی ،کرامت نفس احساسازاین بررسی شد،  یشپکه  چنان
 امور از زدن تن ،کند توجه ،خود نفس عظمت و بزرگواری به یعنی شود احیا او در کرامت نفس احساس که انسانی
تسهیل  حقیقی کمال و فضایل به او میل و شده آسان او برای اخالقی رذایل و شهوات از دوری نیز پست و و فانی
.شود شود و نیز واجد صفت بسیار مهم حیا می می

اما در اینجا نکته مهمی وجود دارد مبنی بر اینکه سازوکار پیدایش این احساس کرامت و شرافت در انسان 
چگونه است؟

مکمل یکدیگر است. پاسخ  یبه نحوه هر دو توان ارائه داد که البت در پاسخ به این پرسش حداقل دو پاسخ می
کید دارد. پاسخ دوم اما، حاکی از  یبه نحوو بودن (اول بیشتر بر فطری  فعلیت یافته بودن) احساِس کرامِت نفس تأ

ضرورت تحقق مقدماتی معرفتی برای اکتساب این احساس یا حداقل تحقق شرایطی برای فعلیت یافتن این احساس 
کرامت ذاتی انسان است. زیرا این مضمون در  در خصوصای  ن هر دو پاسخ نیازمند ذکر مقدمهدر انسان است. تبیی

هر دو پاسخ مورد تأکید است.

به کرامت ذاتی انسان اشاره دارند. این گروه از آیات و مربوط به موضوع کرامت نفس، ای از آیات و روایات  دسته
دانند. می است، برخوردار از کرامت ذاتی عقل و فطرت روح الهی واینکه واجد روایات، آدمی را به جهت 
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ْمناکَو َلَقْد « آیه مبارکه آیه قرآن کریم که از کرامت ذاتی انسان حکایت دارد ترین یحصر ) ٧٠(اسراء:  »آَدم بنی رَّ
رامت و کن یا یعنی؛ ه استّرم قرار دادکرا م انساننش، یدر خلقت و آفر خداونده کن است یااز آیه مقصود است. ... 

از  یجزئ یبزرگواررامت و عزت و ک دیگر، عبارت به ه است.قرار داد نساننش ایرا در سرشت و آفر یبزرگوارشرافت و 
رامت و عزت را کابد، یهست بکه  چنان آنه انسان اگر خود را کن است یسرشت انسان و در سرشت انسان است. ا

.)٦٦٧ص  ،٢٢ج ، ١٣٨٦ ،(مطهرییابد  یم

موجودات  یبرخسه با یه در مقاکده است یآفر یا گونه بهه خداوند انسان را کآن است  یذاترامت ک مقصود از
اناتش به کم و ساختار امیا تنظیبرخوردار است و  یشتریب یایمزاانات و ک، از امیوجودساختمان  ازلحاظگر، ید
خداوند به نوع انسان است و همه  ژهیت ویاز عنا یحاکرامت کن نوع ی، ادرواقعرفته است. یل بهتر صورت پذکش

.)١٨ص  ،١٣٨٠ (مصباح یزدی، از آن برخوردارند ها انسان

ه به کاست دانسته  یاله یها موهبتدسته از  یکناظر به را م یرکت) ٢١٧ص ، ١٣ج ، ١٤١٧( عالمه طباطبایی
گر داده نشده، و ید یموجودچ یه به هکاست به وی دادن عقل سبب به  انسان میرکتبه نظر ایشان، انسان داده شده، 

ل تسلط بر یاز قب یگرید یها موهبت .دهد یمز یرا از بد تم یکر را از شر و نافع را از مضر و نیآن خ یلهوس بهانسان 
محقق  یزمانز یل نطق و خط و امثال آن نیها از قب دن به هدفیرس یبراها  آن ریر موجودات و استخدام و تسخیسا
 دانند به وی می» عقل«اعطای نعمت  واسطه بهابراین برخی مفسرین کرامت ذاتی انسان را بن ه عقل باشد.ک شود یم

 دهند به جنبه ملکوتی و نفخه الهی نسبت می ) برخی نیز این نوع کرامت را٢١٥ص ، ١٣ج ، ١٤١٧ ،(طباطبایی
.)٧٣٩ص ، ١٣ج  ،١٣٨٦ی، مطهر(

نعمت روح الهی و عقل و فطرت که شئون این روح  هواسط بهنوع انسان  توان چنین نتیجه گرفت که می درمجموع
و امکانات و استعدادهایی که در وجود چگونگی آفرینشش  واسطهٔ  بهنوع بشر  دیگر عبارت بهکرامت دارد  ذاتاً هستند 

که کرامت ذاتی، نفسه کرامت دارد  شمرده شده و فی از سوی خدای متعال واجد تکریموی به ودیعه نهاده شده است 
ی و یا اعطایی نام دارد.تکوین

کند.  دریافت می فطرتاً خود را  نفِس  انسان شرافت و کرامِت پاسخ اول. برخی اندیشمندان بر این باورند که 
 در و انسان سرشت از یجزئ یبزرگوار و عزت و رامتک« )٦٦٦ص  ،٢٢ج ، ١٣٨٦( کند می ی بیانمطهرکه  چنان

 بالفطره وجود دارد یانساندر هر  وانسان است  یذات ،مت و شرافتراک حِس احساس  . بنابراین،»است انسان سرشت
.)٤٩٣ص  ،٢ج ، ١٣٨٦ ی،(مطهر

گاهانه است، یاله نفخه و یملکوت جنبه همان هک است یذات رامتک و شرافت یک یدارا هکنیا حکم به انسان  ناآ
 شرافت نیا با هکمل نیا ای ارک نیا هک کند یم احساس ات،کمل و ارهاک انیم در بعد ،کند یم احساس را رامتک آن
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 به را آن یوقت و ،شمارد یم لتیفض و ریخ را آن ،کند یم یهماهنگ و تناسب احساس یوقت ست؛ین ای هست متناسب
 .)٧٣٩ص  ،١٣ج ، ١٣٨٦ ،یمطهر(داند  یم لتیرذ را آن ،یابد یم رامتک آن خالف

اما از  داشته باشد؛بالفطره وجود  ینساندر هر ا ،یذاترامت و شرافت کحس ممکن است  اگرچهپاسخ دوم. 
به این امر فطری الزم است نوعی آگاهی، معرفت و توجه دادن که  شود یممضمون برخی روایات این نکته دریافت 

چه اینکه بسیار از امور دوری از شهوات و عوامل ذلت نفس است، حاصل آید؛  که آنثمره احساس کرامت و تا 
گاهانه  یافتو در پس از درک توجهی شکوفا نشود. بر این اساس، قرار گرفته و حسب بی تواند مورد غفلت یمفطری  آ

.شود یم یادر انسان اح کرامت نفس یقیاحساس حق ،ینسبت به کرامت ذات

 جزا یقداللت به تعلاست و  یهجمله شرطمتن حدیث  دارد که توجه به متن احادیث ما را به این نکته رهنمون می
یعنی تحقیر لذا حکم جزا معلق است بر تحقق شرط.  .ِه َنْفُسُه) داردیُرَمْت َعلَ ک(َمْن  ِه َشَهواُتُه) بر شرطی(هاَنْت َعلَ 
معلق  یاحکام فطر از سوی دیگر (شرط) موجود شود.کرامت نفس شود که احساس  (جزا) وقتی حاصل می شهوات
به کرامت و معرفت که در اثر توجه  است یاکتساب یامر کرامت نفساحساس  دیگر عبارت به یستندن یاکتساب یبه امر
.شود یحاصل م یذات

یعنی شناخت قدر و منزلت خویش در نظام » خودشناسی«روایاتی هستند که در باب مسئله شواهد این مدعا 
کیدکنند؛  هستی و شناخت استعدادها و نیروهای درونی، هدف و کمال نهایی انسان، بحث می این روایات بر  تأ

آید همان  خود به جهت درک قدر و منزلت و ارزش خویشتن است تا انسان بر اثر این شناخت که به نظر می شناخت
(یا معرفت به عوامل کرامت ذاتی آدمی) است از آثار این معرفت که در بند قبل بیان  معرفت به کرامت ذاتی آدمی

.شد برخوردار شود

) طبق روایاتی که در ٢٣٢ص ، لمکم و درر الکف غررالحی(تصن» اِت یِباْلَفانِ ِهْنَها یَلْم  َنْفِسهِ  َقْدَر  َعَرَف  َمْن «
کند خود را به معاصی و شهوات آلوده نکرده و بهای نفس  بخش قبلی ذکر شد کسی که در خود احساس کرامت می

کرامت انسانی که احساس  برعکسداند، و  خود را امور فانی و پست ندانسته بلکه بهای نفس خود را بهشت می
 در اینجا روایت، برای کسی که قدر و ارزش نفس خود را بداند .شود یم(لئیم) شرور و گستاخ در گناه  نفس ندارد

شود  ، بنابراین میشمارد یبرمکند  می کرامت نفسکند که برای آنکه احساس  (بشناسد) همان ثمراتی را بیان می
 دیگر عبارت به(منزلت نفس) را نتیجه گرفت.  زش نفسو شناخت قدر و ار کرامت نفسنوعی رابطه میان احساس 

(خودشناسی) نسبت داده  »َمْن َعَرَف َقْدَر َنْفِسهِ «و دوری از امور فانی) هم به  یکمال طلب( افتد ای که اتفاق می پدیده
).کرامت نفس(احساس  »ِه َنْفُسهُ یَعلَ  کُرَمْت َمْن «شده و هم به 

گاهی از  ی نفس انسان حاصل میکرامت ذاتدر پی توجه به  رسد، احساس کرامت نفس به نظر می شود و آ
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ذاتی آدمی نیز متوقف بر شناخت عواملی است که در ساختار وجودی انسان نهاده شده است و همین  کرامت
شناخت عوامل «یا همان » شناخت عوامل منزلت انسان«عوامل سبب قدر و منزلت نفس انسان هستند؛ پس 

(خودشناسی) منجر به احیای احساس کرامت نفس در انسان شده و زمینه دوری از » کرامت ذاتی انسان
کند و این سه در طول یکدیگر  را در وی فراهم می نفس عزتعوامل ذلت نفس و اشتیاق برای تحصیل عوامل 

 شوند. واقع می

کرامت ، احساس (یا همان شناخت عوامل قدر و منزلت نفس) شناخت عوامل کرامت آدمی اینکه، سخن کوتاه
انگیزاند. کند و این احساس انسان را در فرآیند اصالح نفس برمی را احیا می نفس

(بر مبنای پاسخ اول یا دوم) احیای احساِس کرامت نفس معلول  درهرصورتبندی این بخش این است که  جمع
در امور اخالقی و دوری از  نوعی فرآیند شناختی است. این تحول بینش درباره خود، سبب برانگیختگی یا انگیزش

های اجتماعی خواهد شد. مفاسد و آسیب

ا به ی ـ انسان را به اخالق حسنه خواهند یم یوقت: «نویسد یم) در این زمینه ٦٧١ص  ،٢٢ج ، ١٣٨٦( مطهری
ا، آن ه خودت رک کنند یممتوجه  ینگر دروننوع  یکسوق دهند، او را به  ی ـانسان یعال یها ارزشها به  یقول امروز

ه شرافت خودت را ک کنی یمن، آنگاه احساس کشف ک ینگر درونخودت را با  یوجودقت یرا، آن حق یعقالنخود 
ش را یرامت خوک[شرافت و بیند  یمانسان خودش را  یوقت، دهند یمانسان را به باطن ذاتش سوق  یوقت. ای یافتهدر

و دنائت با  یپسته ک کند یماحساس  یعنی ،گیرد یمم الها جا ینهم، از خواهد ینمگر درس ین دی] اکند یماحساس 
ست، فحشاء با آن سازگار یو نفاق با آن سازگار ن ییگو دروغردن، کت یست؛ قلب ماهیسازگار ن یعالن جوهر یا
.»کند یمافت یرا در یاخالقمعرفة النفس، با توجه به نفس، الهامات  ینوعانسان با ه کن است یست. این

از  یپرتوه ک یآدمروح  یتاهمو  یالهن خلقت بزرگ یرامت نفس و عظمت اکبه  یودشناسخق یانسان از طر«
 یبهاد به ثمن و یبها را نبا ن گوهر گرانیه اک کند یم کدرو  برد یم یپاست  یرباناز نفحات  یا نفحهو  یالهانوار 
را به  یانسانروح  کو گوهر پا کنند یمل اخالق یخود را آلوده رذا یکسانتنها  از دست داد! یآسان بهز فروخت و یناچ

.)٣٢٣ص  ،١٣٧٨(مکارم شیرازی، » خبرند یبه از عظمت آن ک کشانند یم ینابود فساد و

شناخت استعدادها و نیروهای روحی انسان  استشناخت قدر و منزلت نفس  درواقعشناخت نفس که بنابراین، 
های این نوع  سان هستند. و توجه به کرامت ذاتی و مایههمان استعدادها و امکاناتی که مایه کرامت ذاتی ان ،است

(یا شناخت  نفس بنابراین نوعی رابطه طولی میان معرفت کند. کرامت، احساس کرامت نفس را در انسان احیا می
یتًا نهاسبب معرفت به کرامت ذاتی شده و شود. یعنی شناخت نفس  اثبات می کرامت نفسارزش نفس) و احساس 

شود. می کرامت نفسی احساس منجر به احیا
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گیري و نتیجه بندي جمع
درونی بسیار  انگیزشی عاملی و محِرّک یک کرامت نفس، ازاین بیان آن گذشت، احساس یشپکه  چنان

 و پستی از انسان مهم در صیانت عاملی نیز و اخالقی های آسیب از پیشگیری و اخالقی سلوک در مؤثر
برای خود ارزش و  کند، می بزرگواری و شرافت احساس قت وجودی خود،که درباره حقی انسانی است. دنائت

 ناسازگاری احساس است؛ انسان نفِس  خواری و فرومایگی و پستی سبب که اموری کرامت قائل است، با
 در حیا صفت برانگیختن عوامل از کرامت نفس احساِس  که، این افزون .خواهد نمود اجتنابها  آن از و نموده
. دارد ناپسند و زشت رفتارهای و اخالقی رذایل به انسان ندادن تن در ای ویژه بسیار کارکردهای که است انسان

 و ها حقارت به دادن تن و ها شرارت ارتکاب ساز زمینه نفس، خوارِی  و فرومایگی پستی، احساس مقابل در
است. رذایل

 حقیقت انسان و الهیو منشأ  مبدأ درباره بینش تحول نوعی َحسباشاره شد احساس کرامت نفس، که  چنان
و پیدایش این  یریگ شکلبنابراین،  .یابد می فعلیت انسان در خودشناسیدیگر َحسب  عبارت به واو  وجودی

یشگیرانٔه احساس پتوان توقع داشت که کارکرد  احساس در انسان منوط به تحقق یک فرآیند شناختی است. می
و نیز متأثر از الهامات فطری در  )اند فطری اموری که( نفس الکم حب و نفس حب مالزمت درکرامت نفس 

ها، بروز  و نیز شناخت رذایل اخالقی و پرهیز فطری از آنها  آن خصوص شناخت مصادیق فضایل و گرایش فطری به
و ظهور یابد.

و  های اخالقی کننده بروز و ظهور کارکرد احساس کرامت نفس در پیشگیری از آسیب ینتضمپشتوانه و 
که  اجتماعی این است که این فرآیند جامع مقدمات ادراکی و تحریکی برای تحقق رفتار انسان است. افزون این

 محّرک یک کرامت نفس نماید. احساس های درونی نیز تحقق این فرآیند را تسهیل می ابتنا بحث بر انگیزه
.است درونی

سه بعد بینش، گرایش و کنش است. بر این  نفِس انسان، حقیقتی است واحد که در مقام تفصیل دارای
گاهی و شناخت، میل و  اساس، تحقق هر عمل اختیاری و ارادی در انسان، حداقل به سه عنصر نیازمند است. آ

یزه نیز موجد رفتار انسان است. انگیزه عامل و نیرویی درونی است که انگکه  گرایش، قدرت و انتخاب. افزون این
مناشی  ازجملهدارد.  یم وادهد. یا او را به فعالیتی  شود و آن را در جهت معین سوق می رفتار فرد را موجب می

ها است. رفتارهای با انگیزش درونی رفتارهایی است که نقش اصلی را در صدور آن خود فرد  انگیزه، شناخت
صلی انسان است های ا شود. انگیزه کمال از انگیزه کند و کار با رضایت و خواست شخص انجام می ایفا می

.)١٣٨٦ (شجاعی،
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در فرآیند بروز کارکرد احساس کرامت نفس هم مقدمات و مبادی شناختی دخیل است و هم مقدمات و اسباب 
 رای؛ زاست خورده گره احساسات و عواطف با ها ها و بینش گرایشی و عاطفی فراهم است. در این موضوع شناخت

س و انگیزه نیز مالزم بینش است، عموم مقدمات و مبادی تحقق اراده صرفًا شناخت و بینش نیست و عاطفه و احسا
های اصلی انسان و امری فطری  که احساس کرامت نفس با انگیزه کمال که انگیزه این و رفتار فراهم شده است. افزون

مقدور و مالزمت دارد. بنابراین ملتزم شدن انسان به لوازم حفظ حرمت و کرامت و شرافت خود،  و درونی است،
 میسر است.
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