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تاریخ پذیرش94/04/11 :

صفحة 153-127

تاریخ دریافت93/11/01:

خاستگاه ،عوامل و آثار شرم و حیا در نگاه قرآن و حدیث

چکیده

علی خادم پیر

1

یکی از صفات انسانی و الهی که در آموزههای دینی دارای جایگاه خاصی است و رابطه تنگاتنگی با ایمان

دارد ،صفت حیا است .کلمه حیا در لغت به معنای شرم است و با توجه به تعاریف بیان شده ،حیا زمانی ایجاد

میشود که فرد حضور شخص یا اشخاص دیگری را حس کند که این اشخاص ناظر بر اعمال انسان هستند که
شامل :حیا از خدا ،امام ،فرشتگان ،و حیا از خود و دیگران میباشد .حیا در یک تقسیم بندی به حیای نفسانی

و حیای ایمانی تقسیم میشود ،که حیای نفسانی به جنسیت وابسته است و زمانی که کم رنگ میشود زنان
را بیش از مردان درگیر مشکالت کرده و خودآرایی و تبرج و جلوهگری زنان به جامعه کشیده میشود و
حیای ایمانی باالتر از حیای نفسانی است .هر چه ایمان فرد قویتر شود این حیا نیز در او بیشتر میشود.
حيا در روايات اسالمى ،كليد بسيارى از خوبىها معرفى شده است و آثار و فوايد فراوانى مانند :پيشگيرى

از گناه ،كرامت نفس ،عفت و پاكدامنى ،انجام خوبىها ،موفقيت ،پاك شدن گناهان ،محبت خداوند دارد.
گاه در حيا ،مانند صفات خوب ديگر ،افراط يا تفريط مىشود .دستهاى راه تفريط را مىپيمايند و بدون

تفكر ،به هر عملى دست مىزنند .در مقابل ،عدهاى نيز راه افراط را بر مىگزينند و به نام حيا ،از حضور در
اجتماع خوددارى مىکنند ،در حالی که قلمرو حیا امور زشت و ناپسند است و شرم ساری در انجام نیکیها

هیچ گاه پسندیده نیست و لذا در بسیاری از روایات حیاورزی در برخی موارد مانند :حیا ورزیدن از گفتار،
کردار و درخواست حق ،تحصیل علم ،تحصیل درآمد حالل ،خدمت به مهمان ،احترام گذاشتن به دیگران،
درخواست از خداوند ،خدمت به خانواده و  ...ممنوع شده است.

کلید واژه ها :حیا ،شرم ،کم رویی ،عفت ،آزرم ،ناظر.

 .)1کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.
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-1مقدمه و بیان مسﺌله

يكى از صفات انسانى و الهى که در چگونگى زندگى انسان مؤثر است ،و از عوامل مهم
بازدارنده که باعث حفظ جامعه از آلودگىها و انحراف ها مىشود ،صفت شرم و حياست .اين
صفت در آموزههای دينى ،دارای جايگاه خاصى است و رابطه تنگاتنگى با ايمان ،عفت ،تقوا
و ملكات نفسانى ديگر دارد .آنچه سالمت فرد و جامعه و ارزشهای متعالى انسانى را تضمين
مىکند ،رعايت حيا در حوزه فردی و اجتماعى است .شرم و حيا به دليل تأثير شگرفى که در
ايمان و تعهد انسان دارد ،در اسالم و آموزههای دينى از اهميت خاصى برخوردار است؛ در برخى
احاديث ائمه (ع) حيا را مالزم با ايمان دانستهاند( ،محمدی ری شهری ،)1355/3 :1377 ،همچنين
امام صادق (ع) در حديثى حيا را رﺃس مكارم اخالقى دانسته است( ،همان جا )1354:و در
روايات متعددی آمده است که اگر حيا نباشد ،همه چيز جايز مىشود (همان جا )1358:که
اين روايات نشاندهنده جايگاه ويژه اين صفت در ساختار روانى انسان ،و حكايتگر اهميت
فوقالعاده آن در موفقيت انسان است .امروزه با گسترش روابط بشری و تشكيل دهكده جهانى،
ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ  -32ﺑﻬﺎﺭ1394

ميزان آسيبپذيری افراد بيشتر شده است ،لذا بايد اصول و قواعدی برای حفظ و سالمت
مقررات دينى ،شرم و حياست که
اينگونه روابط در نظر گرفت .بهترين ضامن اجرايى برای ّ

نقش پيشگيری و هدايت جامعه و واپايش و بهينهسازی روابط را دارد .بر اين اساس ،بحث از

آن ،ضروری به نظر مىرسد.
در تحقيق مذکور ،سؤاالت اصلى و بنيادين عبارت است از اينكه :مفهوم حيا و خاستگاه آن
چيست؟ حيا در زندگى چه آثاری دارد؟ عوامل و زمينههای حيا کدام است؟ و مرز حيا و کم
رويى چيست؟ لذا اين مقاله به بررسى مفهوم حيا و شناسايى انواع حيا پرداخته است و تالش
مىکند به تعاريف متفاوت از حيا پرداخته و خاستگاه حيا را مشخص کند ،همچنين به موارد حيا،
عوامل و زمينههای حيا ،علل بىحيايى و مرز حيا و کمرويى پرداخته شده است.
-2مفهوم حیا

-1-2حيا درلغت و اصطالح حيا درلغتبهمعنيشرمسارﻱوخجلت(حاجسيدجوادی،)583:1375،
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توبه و حشمت (دهخدا ،)843/19 :1377 ،عفت و عفاف (ابن منظور ،بى تا )429/3 :است .با
حيا يعني عفيف و خجول (لويس معلوف1927 ،م .)165 :برخي محققان معاصر مانند انوری
خاطر نشان نموده اند که اين واژه از حيات گرفته شده است که در مقابل ممات و به معني
زنده بودن است .زيرا بر اثر شرم و احساس قبح ،امكان دارد تغييرﻱ در روند زندگي آدمي
پديد آيد( .انوری )2604/3 :1382 ،و شايد از اين جهت از واژه حيات گرفتهاند که اساس ًا
حيات به معني واقع کلمه ،زندگي توام با حيا است و زندگي به دور از حيا ،زندگي مردگان
است .تعاريف مختلفى برای حيا بيان شده است .در برخى از اين تعاريف حيا را به دليل ترس
فعل ،برخى به دليل درک محبت شخص ناظر و برخى به خاطر کرامت نفس بيان کردهاند.

َباﺋﺢ و تَر ُك ُه ٍ
لحیا ُء ِان ِقباﺽ الﱠ ِ
لﺬلﻚ« (نراقى :)10/3 :1377 ،حيا خوددارﻱ نفس از زشتيها
نفس عن الق ِ
»اَ َ

و ترک آنهاست( .مصطفوی)178/6 :1380 ،

َ
توج ُب ﺇِن ِق ِ
ِنزِجارها َعن خَ ِ
لحیا ُء َم َل َﻜ ٌه لِلنﱠفس ِ
َبیﺢ و ﺇ ِ
الف اﻵداﺏ ،خَ وف ًا ِمن ال ﱠلوم« (راغب)140:1387،؛
باﺿها َعن الق ِ
»ﺃ َ

يعني :حيا حالت راسﺦ و ملكه نفساني است که اثرش انقباض و احساس ناراحتي روح در
مقابل عمل زشت است و امتناع از کارهاﻱ خالف ادب از لحاﻅ ترس از مالمت و سرزنش.
(خسروی)573/1 :1383 ،

َ
لحیا ُء َت َﻐیﱡر َو ﺇ ِ
عاﺏ ِبه و ُی َﺬم« (مجلسى1403 ،ق )329/71 :؛
ِنﻜسار َیع َترِ ﻱ اﻹِنسان ِمن َتخَ ﱡو ٍف ما ُی ُ
»ﺃ َ

يعنى :حيا تغيير حالت و انكسار در رفتارﻱ است که انسان انجام آن را عار ميداند و از مورد
عتاب و مذمت قرار گرفتن به واسطه آن ،مي ترسد.
استحيا ممكن است به معني طلب حيا باشد از آن جهت که گويا حيا کننده ،حيا را از نفس
خود مي طلبد( .طريحى ،بى تا )113/1 :همواره خواست انسان با مصلحت او سازگار نيست
در بسياری مواقع فرد بايد با اراده و قدرت عقل خواستههای خود را واپايش و مديريت کند.
بنابراين بشر همواره به واپايش کنندههايى از درون نياز دارد تا بتواند در برابر خواستههای
نامعقول خود مقاومت کند .يكى از اين واپايش کنندهها حيا نام دارد( .پسنديده.)7 :1386 ،
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در فرهنگ عالمان اخالق ،حيا نوعى انفعال و انقباض نفسانى است که موجب خودداری از انجام
امور ناپسند در انسان مىگردد و منشأ آن ،ترس از سرزنش ديگران است .در اصطالح دانش
اخالق ،يكى از انواع دوازدهگانه جنس عفت به شمار مىآيد و چنان است که چون انسان بنگرد
که انجام دادن کردارهای زشت و پرداختن به کارهای ناروا موجب نكوهش او مىگردد ،به ترک
آن کردارها مىگرايد و از انجام دادن اين کارها باز مىايستد( .صدرینيا )583 :1381 ،مفهوم حيا
در عرفان بيش از آنکه به دليل ترس از خداوند باشد به جهت درک محبت پروردگار مىباشد.
حيا در عرفان از نخستين مراتب خاصه است و از تعظيم و بزرگداشت که مبتنى بر مودت و
دوستى است ،نشئت مىگيرد زيرا اگر بنده ،عظمت حق تعالى را درنيابد و او را دوست ندارد،
از آنچه در حضورش انجام مىدهد ،شرم و حيا نخواهد کرد .پس شرم ساری هنگامى است
که انسان خود را در محضر بزرگى که او را دوست دارد مشاهده مىکند(صدر.)583:1375 ،
در اين تعريف به درک حضور خداوند اشاره شده و عامل ايجاد حيا نه به دليل ترس؛ بلكه
به دليل درک محبت و مودت نسبت به پروردگار عنوان شده است .در اين تعريف به مراتب
ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ  -32ﺑﻬﺎﺭ1394

باالی حيا اشاره شده است .از اين رو شيوه تربيت اخالقى قرآن ،شيوه محبت عبودی است؛ و
ترجيح دادن جانب خداوند بر خواست نفس و ديگران .در همه تعاريف ،يكى از عوامل مهم
که باعث بازدارندگى شخص از ارتكاب عمل نادرست مىشود وجود شخص يا اشخاص
ناظری است که بر فرد نظارت دارند .در اين تعاريف بيشتر به نظارت افراد ديگر و عامل ترس
از سرزنش آنها اشاره شده است .با توجه به تعاريف ياد شده ،حيا زمانى ايجاد مىشود که
فرد حضور شخص يا اشخاص ديگری را حس کند .ممكن است اين حضور يک حضور و
نظارت جسمى نباشد؛ اما اين درک و احساس به عنوان عامل بازدارندهای در فرد عمل کند.
چنين حسى به تنهايى نمىتواند حيا را برانگيزد؛ بلكه اين درک بايد توﺃم با احترام و کرامت
برای شخص ناظر باشد.
-3ارتباﻁ حیا و عفت

عفت در لغت به معناﻱ مطلق «خوددارﻱ» است و در اصل به معنای خويشتن داری ،تسلط
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بر نفس و نقطه مقابل شهوتپرستى و شكمپرستى است .در معنای عفت آمده است» :اَل ِع ﱠفﺔُ ُح ُﺼ ُ
ول

حالَ ٍﺔ لِلن ِ
ﱠفس تَم َت ِن ُﻊ بِها َعن َغ َل َب ِﺔ الشﱠ َهوات« (راغب :)573 :1387 ،عفت صفتي نفساني است که از غلبه و

حاکميت شهوات بر انسان جلوگيرﻱ مي کند .همچنين :عفت ،بازداری روح و روان از گناهان و

همچنين نگه داری خويش از دراز کردن دست سؤال به سوی ديگران است( .ابن منظور :همان).
اين واژه معنای گسترده ای دارد؛ ولى بيشتر در مورد خويشتنداری در دو مسئله استعمال شده
است :خويشتن داری و قناعت در امور مالى و واپايش غريزه جنسى ،که اولى موجب حفظ
عزت و آبرو شده و دومى موجب حيا ،شرم و غيرت در مقابل پردهدری و انحرافات جنسى مىگردد.
«در مورد امتم در مورد شكم پرستى و و شهوت پرستى جنسى بيمناک هستم» (کلينى.)79/2:1375،
حقيقت عفت در آن است که در چگونگي برخوردارﻱ از غرايز و شهوات بر موازين شرعي و
عقلي تنظيم شود و در آن افراط و تفريطي نخواهد بود (خمينى.)278 :1385 ،
دقت در معنای لغوی و موارد استعمال نشان مىدهد که اين دو معنا الزم و ملزوم يكديگرند .کسى
که حيا دارد ،عفت مىورزد و کسى که عفيف است ،دامن خود را آلوده نمىکند و از گناه و معصيت
شرم دارد ،بىحيايى همان بىعفتى است و به انسانى که پاکدامن نيست ،بىحيا مىگويند.
-4حیا در آیات قرآن
در قرآن مجيد در مواردی ،به مفهوم حيا تصريح شده استِ » :ﺇنﱠ َ
وﺿﺔً
رِﺏ َمﺜ ًَال ما بَ ُع َ
اﷲ ﻻ َی ْس َت ْح ِیﻲ َﺃ ْن َی ْض َ

َفما َف ْوﻗَها( «...البقره :)26 :و خدا را شرم و مالحظه از آن نيست که به پشه و چيزی بزرگ تر از آن
مثل زند . ...

اين آيه در مقابل دشمنان و معاندانى بود که َمثَلهای خدا را به مسخره گرفته بودند و خداوند

با اين آيه به آن ها مىفهماند که برای تفهيم مسائل به شنوندگان ،از آوردن مثالهای کوچک
ابايى ندارد و به ساحت قدسى او خدشهای وارد نمىشود.
خداوند در جای ديگر به اصحاب پيامبر (ص) مىفرمايد:

وت ال ﱠن ِب ﱢﻲ ﺇ ﱠِﻻ َﺃ ْن ُیﺆْ َﺫ َن لَ ُﻜ ْﻢ ﺇِلی َطعا ٍم َغ ْی َر ِ
ین ﺇِنا ُه َو ِلﻜ ْن ﺇِﺫا ُد ِعی ُت ْﻢ
ین آ َم ُنوا ﻻ ت َْدخُ ُلوا بُ ُی َ
ناﻇرِ َ
» یا َﺃیﱡ َها الﱠ ِﺬ َ
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در روايات از اين دو در اصطالح به عفت «بطن» و «فرج» تعبير شده است؛ مثال پيامبر اکرم (ص) فرمود:
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ین لِ َح ِد ٍ
كان ُیﺆْ ِﺫﻱ ال ﱠن ِب ﱠﻲ َف َی ْس َت ْح ِیﻲ ِم ْن ُﻜ ْﻢ َو اﷲ ﻻ َی ْس َت ْح ِیﻲ
یﺚ ِﺇنﱠ ﺫلِ ُﻜ ْﻢ َ
فاا ْدخُ ُلوا َفﺈِﺫا َط ِع ْم ُت ْﻢ َفا ْن َت ِش ُروا َو ﻻ ُم ْس َت ْﺄ ِن ِس َ

ِم َن الْ َحﻖ( «...االحزاب :)53 :ای کسانى که ايمان آورديد به خانههای پيغمبر داخل مشويد مگر

آنكه به شما اذن دهند و بر سفره طعام دعوت کنند در آن حال هم نبايد زودتر از وقت آمده و
به پختن و آماده شدن آن چشم انتظار گشاييد؛ بلكه موقعى که دعوت شدهايد بياييد و چون غذا
تناول کرديد زود (از پى کار خود) متفرق شويد نه آن جا برای سرگرمى و انس به گفت وگو
پردازيد ،که اين کار پيغمبر را آزار مىدهد و او به شما از شرم اظهار نمىدارد ولى خدا را
بر اظهار حق خجلتى نيست  . ...در آيهای ديگر ،خصلت حيا را به صورت کاربردی مطرح

کرده است؛ آنجا که مىفرمايدَ » :فجا َءت ُْه ﺇ ِْحدا ُهما ت َْم ِشﻲ َع َلی ْاس ِت ْح ٍ
وﻙ لِ َی ْجزِ َی َ
یاء ﻗالَ ْت ِﺇنﱠ َﺃبِﻲ َی ْد ُع َ
ﻚ َﺃ ْج َر

ما َسق َْی َت لَنا( «...القصص :)25 :يكى از آن دو دختر که با کمال (وقار و) حيا راه مىرفت باز آمد
و گفت :پدرم از تو دعوت مىکند تا در عوض سقايت و سيراب کردن گوسفندان ما به تو
پاداشى دهد  .اين آيه به دختران ما مىآموزد که اگر خواهان عفت و تقوايند ،فقط به پوشش
اسالمى بسنده نكنند؛ بلكه عالوه بر آن ،در راه رفتن ،صحبت کردن و نگريستن نيز دقت الزم

ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ  -32ﺑﻬﺎﺭ1394

را به عمل آورند .دختر شعيب نه تنها در راه رفتن خودنمايى نكرد؛ بلكه به هنگام بيان مطالب،

به خالصهگويى اکتفا کرد و صرف ًا پيام پدر را به موسى (ع) رسانيد.

»و لَق َْد َه ﱠم ْت بِ ِه َو َه َﻢ بِها
در سوره يوسف در بيان علت امتناع حضرت يوسف (ع) مىفرمايدَ :

هان َر ﱢب ِه َكﺬلِ َ
السو َء َو الْ َف ْحشا َء ِﺇن ُﱠه ِم ْن ِعبا ِدنَا الْ ُمخْ َل ِﺼین« (يوسف :)24:آن
لَ ْو ﻻ َﺃ ْن َرﺃی بُ ْر َ
ﻚ لِ َن ْﺼرِ َف َع ْن ُه ﱡ

زن باز در وصل او اصرار و اهتمام کرد و يوسف هم اگر لطف خاص خدا و برهان روشن
حق را نديده بود (به ميل طبيعى) در وصل آن زن اهتمام کردی  . ...در اين آيه شريف ،از
«برهان پروردگار» به عنوان عامل بازدارندگى از گناه اشاره شده است .امام زينالعابدين (ع)
در تفسير «برهان پروردگار» مىفرمايد :زن عزيز مصر به سوی بت رفت و پارچهای بر روی
آن انداخت .يوسف از او پرسيد« :برای چه اين کار را کردی؟» پاسﺦ داد شرم دارم از اين
که اين بت ،ما را ببيند! در اين هنگام ،يوسف به وی گفت« :آيا تو شرم مىکنى از چيزی که
نه مىشنود و نه مىبيند و نه مىفهمد و نه مىخورد و نه مىنوشد؛ ولى من شرم نكنم از کسى که
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بشر را آفريده و او را دانش آموخته است؟!» .اين ،معنای سخن خداوند است که مىفرمايد:
«اگر برهان پروردگارش را نديده بود».آن چه باعث حيای زليخا شد ،ناظر بودن بت بود ،هر
چند نظارت او بر اعمال بشر ،خيال باطل است و آنچه مايه شرم حضرت يوسف (ع) شد،
اين بود که خداوند ،آگاه و ناظر بر اعمال بشر است( .پسنديده)26:1383 ،

همچنين خداوند در سوره علق مىفرمايد «:ﺃلَﻢ َیع َلﻢ بِﺄنﱠ َ
اﷲ َیری» (العلق :)14 :آيا او ندانست

که خدا (اعمال زشتش را) مىبيند (و از او روزی انتقام مىکشد) .در اين آيات بدون اين که
واژه حيا و يا عفت آمده باشد در محتوا به حيا اشاره دارد .توجه به نظارت و ديدن خداوند
فرا بخواند ،به حيا فرا خوانده است و اين ،جايگاه و اهميت حيا را در نظام تربيتى اسالمى
مىرساند(پسنديده.)28:1383 ،
-5حیا در روایات

از آنجا که حيا صفتى است در نهاد انسان که با کسب ايمان و تالشى مطلوب به شكوفايى
مىرسد ،ائمه معصومين(ع) در توصيههای خويش به رعايت حيا همراه با ايمان به خدا تأکيد
نمودهاند .در برخى روايات حيا به عنوان يكى از شاخصههای اصلى انسان مسلمان عنوان شده
است و اين ارزش دينى را الزمه ايمان عنوان کردهاند .نمونه ای از اين روايات به قرار زير است:
امام باقر (ع)» :الْ َح َیا ُء َو ْاﻹ َِیم ُان َمق ُْرون َِان ِفﻲ ﻗ ََر ٍن َف ِﺈ َﺫا َﺫ َه َب َﺃ َح ُد ُه َما َت ِب َع ُه َص ِاح ُب ُه« (محمدی ری شهری:1377 ،

 .)1354/3حيا و ايمان به هم پيوستهاند؛ هرگاه يكى از آنها برود ديگری هم در پى آن روانه شود.
ین ُكلﱡه« (همان جا)  :حيا همه دين است.
»الحیا ُء ُه َو ّ
الد ُ
پيامبر خدا (ص)َ :

الر ُجﻞِ َد ُ
لیﻞ ﺇیما ِنه« (همان جا :)1356 :حيای زياد مرد نشانه ايمان اوست.
ﺜر ُﺓ َحیا ِء ﱠ
امام على (ع)َ » :ك َ

ﻻدین لَه» (همان جا :)1354 :حيا ندارد کسى که دين ندارد.
امام حسن (ع)» :ﻻ َحیا َء لِ َمن
َ

ﻻحیا َء لَه« (همان جا) :ايمان ندارد کسى که حيا ندارد.
امام صادق (ع)» :ﻻ
َ
ﺇیمان لِ َمن َ

در احاديث عقل را با حيا همراه دانسته و آن را به عنوان يكى از ضرورتهای انسان عاقل

بيان مىکند ،قدرت تعقل خاص انسان بوده و در ساير موجودات وجود ندارد؛ از همين رو
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و درک حضور او ،حيا را برمىانگيزد .در حقيقت ،خداوند پيش از آن که مردم را به ترس
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حيا يكى از خصوصياتى است که مختص انسان بوده و در ساير موجودات وجود ندارد و يا
حداقل به اين شكل وجود ندارد.

یﻞ َع َلی آ َد َم ﻉ َفق َ
اصبﻎ بن نباته از امام على (ع) روايت مىکندَ » :ه َب َﻂ َج ْب َرﺋِ ُ
َال َیا آ َد ُم ِﺇنﱢﻲ ُﺃ ِم ْر ُت َﺃ ْن
یﻞ َو َما الﺜ َﱠال ُﺙ َفق َ
ُﺃخَ ﱢی َر َﻙ َو ِاح َد ًﺓ ِم ْن ﺛ ََال ٍﺙ فَاخْ َت ْر َها َو َد ِﻉ ا ْﺛ َن َت ْینِ َفق َ
َال لَ ُه آ َد ُم َیا َج ْب َرﺋِ ُ
ین
َال الْ َعق ُْﻞ َو الْ َح َیا ُء َو ﱢ
الد ُ
َال آ َد ُم ِﺇنﱢﻲ ﻗ َِد اخْ َت ْر ُت الْ َعق َْﻞ َفق َ
َفق َ
الدینِ ان َْﺼرِ َفا َو َد َعا ُه َفقَاﻻ َیا َج ْب َرﺋِ ُ
َال َج ْب َرﺋِ ُ
ون
یﻞ لِ ْل َح َیا ِء َو ﱢ
یﻞ ِﺇنﱠا ُﺃ ِم ْرنَا َﺃ ْن ن َُﻜ َ
ان ﻗ َ
َال َفشَ ْﺄن َُﻜ َما َو َع َر َﺝ« (کلينى :)34/2 :1375 ،جبرئيل بر آدم (ع) فرود آمد و
َم َﻊ الْ َعقْﻞِ َح ْی ُﺚ َك َ

گفت :ای آدم من مأمورم تو را ميان سه چيز مخير سازم تا يكى را بگزينى و دو تا را وانهى،

آدم گفت :ای جبرئيل آن سه چيز کدامند؟ گفت :عقل و حياء و دين .آدم گفت :عقل را
برگزيدم ،جبرئيل به حيا و دين گفت :شما برگرديد و او را وانهيد ،گفتند :ای جبرئيل ،ما
دستور داريم که همراه عقل باشيم هر جا که باشد ،گفت اختيار با شماست و باال رفت.
امام على (ع)» :اَعق َُﻞ ال ّن ِ
اس اَحیا ُهﻢ« (محمدی ری شهری :)1352/:1377 ،خردمندترين مردم با

شرم ترين آنهاست .در برخى روايات حيا با بحث عفت و زنان مرتبط است .اين روايات حيا
را بيشتر مختص زنان عنوان مىکند.
ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ  -32ﺑﻬﺎﺭ1394

پيامبر اکرم (ص) مىفرمايد»:الْ َح َیا ُء َعشَ َر ُﺓ َﺃ ْج َز ٍاء ِت ْس َعﺔٌ ِفﻲ الن َﱢسا ِء َو َو ِاح َد ٌﺓ ِفﻲ ﱢالر َجال« (همان جا:)1360:

حياء ده جزء دارد؛ نه جزء آن در زنان است و يک جزء در مردان

حيا ،در بين ارزشهای متعالى ،نقش حساس و کليدی دارد :امام على (ع) مىفرمايد»:الْ َح َیا ُء َس َب ٌب

ِﺇلَی ُكﻞِ َج ِم ٍ
یﻞ« (همان جا :)1352:حيا وسيله رسيدن به هر زيبايى و نيكى است

ان
ان الْ ُف ْح ُ
ﺶ ِفﻲ شَ ْﻲ ٍء ﻗ ﱡَﻂ ﺇ ﱠِﻻ شَ ان َُه َو َﻻ َك َ
حيا ،زينت آدمى است؛ پيامبر اکرم (ص) مىفرمايدَ » :ما َك َ

الْ َح َیا ُء ِفﻲ شَ ْﻲ ٍء ﻗ ﱡَﻂ ﺇ ﱠِﻻ زَ ان َُه« (همان جا :)1353:بىشرمى با هيچ چيز همراه نشد ،مگر اينکه آن

را زشت گردانيد و حيا با هيچ چيز همراه نگشت ،مگر اينکه آن را آراست.

و در روايات متعددی آمده است که اگر حيا نباشد ،همه چيز جايز مىشود؛ پيامبر خدا (ص)
فرموده استِ » :
اص َن ْﻊ َما ِشئ َْت« (همانجا :)1358:آخرين
آخ ُر ما ادرﻙ ال ّناس ِمن َكال ِم ال ّنبو ِﺓ اﻻولی ِِ :ﺇ َﺫا لَ ْﻢ ت َْس َت ْح ِﻲ َف ْ

سخنى که از نخستين پيامبران به مردم رسيده ؛ اين است :چون حيا نداشتى هر کاری مىخواهى بكن.
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فطرت انسانى از آنجا که به بىعيب و نقص بودن تمايل دارد و نمىخواهد عيوب احتمالىاش
نمايان گردد ،مىتوان گفت يک کشش درونى به حيا دارد؛ يعنى اگر متوجه شود ديگران
عيوبش را مىدانند ناراحت مىشود .همين ويژگى ،او را از حيوان متمايز مىسازد .قرآن
مجيد در داستان آفرينش آدم و حوا به تالش آنها برای پوشاندن عورت خود اشاره مىکند و
مىفرمايدَ » :ف َل ﱠما ﺫاﻗَا الشﱠ َج َر َﺓ بَ َد ْت لَ ُهما َس ْوآ ُت ُهما َو َط ِفقا َیخْ ِﺼ ِ
فان َع َل ْی ِهما ِم ْن َو َرﻕِ الْ َجن ِﱠﺔ« (االعراف:)22:

پس چون از آن درخت تناول کردند زشتى هايشان (مانند عورات و ساير زشتى های
از اين آيه معلوم مىشود که حيا و پوشش ،امری فطری است ،زيرا کسى به آدم و حوا
ياد نداد که در آن حال ،عورت خود را بﭙوشانند و شرم داشته باشند .حيا شامل دو نوع
از ،فطريات احساسي است :الف) گرايش به خير و فضيلت :گرايشي در انسان وجود دارد
که به اصطالح از مقوله خير و فضيلت است .آنچه که ما در اصطالح خودمان «اخالق»
ميناميم .انسان به بسيارﻱ از امور ،به حكم آن که منفعت و سود است ،براﻱ ادامه بقاﻱ
حياتش ،به خود جذب مي کند که همان خود محورﻱ است که البته يک امر منطقي به نظر
ميرسد؛ چون انسان به حسب غريزه ،ادامه حيات و بقا را دوست دارد (محاسن اخالق).
اما امورﻱ هست که انسان به آنها گرايش دارد نه به دليل اينكه منفعت است ،بلكه به دليل
اينكه فضيلت ،خير عقلي است (مكارم اخالق) .و حيا ،از مكارم اخالق است .امام صادق

ون ِف َ
(عليه السالم)» :الْ َم َﻜ ِ
ون ِفﻲ
ار ُم َعشْ ٌر َفﺈ ِِن ْاس َت َط ْع َت َﺃ ْن ت َُﻜ َ
الر ُجﻞِ َو َﻻ ت َُﻜ ُ
یﻚ َف ْل َت ُﻜ ْن َف ِﺈنﱠ َها ت َُﻜ ُ
ون ِفﻲ ﱠ
ون ِفﻲ َﺃبِ ِ
ون ِفﻲ الْ ُح ﱢر ِﻗ َ
یﻞ َو َما ُه ﱠن ﻗ َ
َال ِص ْد ُﻕ
ون ِفﻲ الْ َع ْب ِد َو َﻻ ت َُﻜ ُ
یه َو ت َُﻜ ُ
ون ِفﻲ الْ َولَ ِد َو َﻻ ت َُﻜ ُ
َولَ ِد ِه َو ت َُﻜ ُ
ان َو َﺃ َدا ُء ْ َ
الْ َب ْﺄ ِس َو ِص ْد ُﻕ ال ﱢل َس ِ
الر ِح ِﻢ َو ِﺇﻗ َْرا ُء ﱠ
الﺼ َناﺋِ ِﻊ َو
الساﺋِﻞِ َو الْ ُم َﻜا َف َﺄ ُﺓ َع َلی ﱠ
الض ْی ِﻒ َو ﺇ ِْط َعا ُم ﱠ
اﻷ َمان َِﺔ َو ِص َلﺔُ ﱠ
ال ﱠت َﺬ ﱡم ُﻢ لِ ْل َج ِ
لﺼ ِاح ِب َو َر ْﺃ ُس ُه َن الْ َح َیا ُء«(کلينى :)93/3 :1375 ،مكارم (اخالق)ده تاست،
ار َو ال ﱠت َﺬ ﱡم ُﻢ لِ ﱠ

اگر مىتوانى آنها را داشته باش؛ زيرا گاهى شخص آنها را دارد ،ولى فرزندش ندارد و گاهى

در فرزند هست و در پدرش نيست و گاهى در بنده هست و در آزاد نيست :پايمردی در جنگ،

www.SID.ir

ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ  ،ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺣﻴﺎ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺣﺪﻳﺚ

پنهان) بر آنان آشكار گرديد و بر آن شدند که از برگ درختان بهشت خود را بﭙوشانند.
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راستگويى،امانتداری،صلهرحم،ميهماننوازی،اطعامبينوا،جبرانکردننيكىها،مراعاتحقّ همسايه،
مراعات حق رفيق و در رﺃس همه شرم و حياست» .پيامبران الهي براﻱ آن که جوامع بشرﻱ را انسان بار
بياورند ،و آنان را به مكارم اخالق و سجاياﻱ انساني متصل سازند ،از طرف بارﻱ تعالي مأموريت يافتند
که فطريات فراموش شده را به ياد مردم بياورند ،دگر دوستي خفته را در نهاد آنان بيدار کنند ،تمايالت
عالي سرکوب شده و عقب مانده را از ضمير مغفول به ضمير آگاه شان انتقال دهند ،و مكتب تربيتي
خود را بر اساس فطريات عالي انساني پايه گذارﻱ نمايند.

َ
الم ِ
الم ِ
ﻜارم« (حرانى:)224:1382،
حاسنِ َو ﻗ ﱢَو ُدوها ﺇِلﻲ َ
امام علي (عليه السالم) مي فرمايندَ » :ﺫ ﱢل ُلوا ﺃخالﻗ َُﻜﻢ بِ َ

اخالق خود را در آغاز با صفات حميده (محاسن) رام کنيد و سﭙس آن را به سوﻱ اخالق و
سجاياﻱ انساني(مكارم) بكشانيد
ب :گرايش به جمال و زيبائي :اين گرايش در انسان ـ چه به معناﻱ زيبايي دوستي و چه به معناﻱ
زيبايي آفريني ،که نامش هنر است ـ به معني مطلق وجود دارد .و هيچ کس ازاين حس فارﻍ و خالي
نميباشد اين حس انسان را وادار به ابداع انواع آثار جالب کرده و سرچشمه اصلي تمام هنرهاست،
ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ  -32ﺑﻬﺎﺭ1394

از طرفي در فرمايشي از امام کاظم (عليهالسالم) چنين آمده« :هنرمندترين مردم ،باحياترين آن هاست».
(مطهری)79:1375،؛بنابراينعالوهبراينكهفطرﻱبودنحيا،بهجهتگرايشانسانبهخيروفضيلت
است ،از طرفي هم فطرﻱ بودنش به جهت گرايش انسان به جمال و زيبايي است .و در عين حال با
استفاده از فرمايش امام کاظم (عليه السالم) ميتوان گفت همان طور که يک کار هنرﻱ با توجه به قوت
هنرﻱ آن از هماهنگي و تناسب هاﻱ اجزای آن برخوردار است هر چه حيا از قوت و درجه بهترﻱ
برخوردار باشد ،زير مجموعه هاﻱ آن از هماهنگي و تناسب بهتر و هنرمندانه تر برخوردار است.
-7انواﻉ ﺣیا

در يک تقسيمبندی با توجه به چيزی که از آن حيا مىشود ،پنج نوع حيا مطرح شده است:
 -1-7ﺣیا ازخدا :حيا از خدا به معنای در نظر گرفتن او در همه حاالت و پرهيز از نافرمانى

پروردگار است .پيامبر اکرم (ص) مىفرمايد« :از خدا چنان که بايد شرم کنيد .عرض شد :ای پيامبر
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خدا! چه کسى از خدا چنان که بايد شرم دارد؟ فرمود :کسى که از خدا به راستى حيا داشته
باشد بايد اجل خود را در برابر ديدگانش قرار دهد ،به دنيا و فريبندگىهای آن پشت کند،
مواظب سر و انديشه خود و شكم و خوراک خود باشد و گور و پوسيده شدن بدن را از
ياد نبرد»( .محمدی ری شهری )1360 ،3 :1377
 -2-7ﺣیا از دیگران :حيا از ديگران ،رعايت حرمت آنان و پرهيز از گفتار و رفتار سبک و

ناپسند است.

 -3-7ﺣیا از خود :حيا از خود ،پاسداشت حرمت خود و رعايت ادب و وقار و حفظ کرامت

شرم تو از خويشتن است.

 -4-7ﺣیا از پیامبر (ص) و امام (ﻉ) :از نظر قرآن و حديث ،خداوند اعمال امت را بر پيامبر

»و ﻗُﻞِ ْاع َم ُلوا َف َس َی َری اﷲ َع َم َل ُﻜ ْﻢ
(ص) و امامان (عليهم السالم) عرضه مىدارد .قرآن مجيد مىفرمايدَ :

َو َر ُسولُ ُه َو الْ ُمﺆْ ِم ُنون( «...التوبه :)105 :و بگو که هر عملى کنيد خدا آن عمل را مىبيند و هم رسول
و مؤمنان بر آن آگاه مىشوند  . ...در تفسير اين آيه شريفه ،روايتى از امام صادق (ع) نقل شده که

فرمود« :تمام اعمال مردم (چه نيک و چه بد) هر روز صبح به پيامبر (ص) عرضه مىشود ،مراقب
باشيد(».مكارم .)125/8 :1373 ،شخصى به امام رضا (ع) عرض کرد :برای من و خانوادهام دعا
کن؟ حضرت فرمود« :مگر من دعا نمىکنم؟ به خدا سوگند ،اعمال شما هر شب و روز بر من
عرضه مىشود»؛ سﭙس حضرت به آيه فوق استناد کرد (همان.)126 :
 -5-7ﺣیا از فرشتگان :قرآن مجيد از ثبت اعمال توسط فرشتگان خبر داده و مىفرمايد:

یب َع ِتید« (ق:)18 :سخنى بر زبان نياورد جز آن که همان دم فرشتهای
»ما َی ْل ِف ُﻆ ِم ْن ﻗ َْو ٍل ﺇ ﱠِﻻ لَ َد ْی ِه َر ِﻗ ٌ

مراقب و آماده است .در روايت است که پيامبر اکرم (ص) به ابوذر سفارش کرد «ای ابوذر!
ازخدا شرم داشته باش؛ به خدا سوگند من هنگامى که برای قضای حاجت مىروم از شرم دو
فرشته همراهم چهره خود را با جامهام مىپوشانم»( .محمدی ری شهری.)1358/3 :1377 ،
همچنين حيا به بر اساس تعلق گرفتن به زن يا مرد به دو قسم تقسيم شده است:
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انسانى است .امام على (ع) مىفرمايدَ :
»ﺃ ْح َس ُن الْ َح َیا ِء ْاس ِت ْح َی َ
اﺅُﻙ ِم ْن نَف ِْس َﻚ« (همانجا) :بهترين حياء
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الﻒ) ﺣیای نفسانی؛ ب) ﺣیای ایمانی؛ حيای نفسانى با مباحث عفت ارتباط تنگاتنگى دارد.

زمانى که حيای نفسانى کمرنگ مىشود سالمت و عفت عمومى جامعه به خطر مىافتد.
اين حيا به جنسيت وابسته است و زمانى که کم رنگ مىشود ،زنان را بيش از مردان
درگير مشكل ها کرده و خودآرايى و تبرج و جلوهگری زنان به جامعه کشيده مىشود.
اين خصوصيت طى مراحلى ،به مرور زمان در زن کاهش مىيابد؛ اما به طور کامل از بين
نمىرود .در روايات يكى از اين مراحل ازدواج عنوان شده است(پسنديده.)104:1383،
حفظ حيا در چنين شرايطى بىمعنى است؛ اما به طور طبيعى بعد از ازدواج ،عوامل ديگری
در حفظ زن از آسيبهای ناشى از کاهش حيا مؤثرند .عالقه به حفظ کانون خانواده و پيوند
و عالقه مادر به فرزندان از عوامل بازدارنده در انحراف زنان پس از ازدواج و فرزنددار شدن
محسوب مىشوند .عالوه بر اين مادران توانايىهای اخالقى را در خالل مراقبت از يک
انسان ،از دوره بارداری تا دورههای باالتر ،به دست مىآورند .يكى از اين توانايىها حلم و
بردباری است( .عالسوند )105 :1390 ،و صبر و بردباری در بسياری از شرايط از عوامل
ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ  -32ﺑﻬﺎﺭ1394

مكمل در خودنگهداری زنان است( .پسنديده )102 :1383،بنابراين به نظر مىرسد در هر
کدام از مراحل کاهش حيا ،عواملى جايگزين باعث مصون ماندن زنان از آسيبهای ناشى
از اين کاهش خواهند بود .هر کدام از اين عوامل مىتواند زنان را در واپايش و مديريت رفتار
خود کمک کند اما اين عوامل به تنهايى بازدارندگى کافى برای زنان ايجاد نمىکند و بايد به تأثير
ساير عوامل نيز توجه شود.اين حيا ممكن است با عوامل متعددی کاهش يابد؛ تعليم و تربيت
نامناسب ،برخى رسانههای تصويری ،الگوهای نامناسب خانواده ،عدم رعايت حيا در ارتباط
اعضای خانواده ،ارتباط نادرست خانواده با جامعه ،تداخل نقشهای جنسيتى ،پوششهای
نامناسب ،تبرج زنان در جامعه ،استفاده از روشهای نامناسب در تبليغات ،نگاه حرام ،گفتار
به دور از حيا ،موسيقى حرام ،تغذيه حرام ،فراموشى معاد و حتى اسباب بازیهای نامناسب
و برخى عوامل ديگر مىتواند در کاهش اين حيا نقش داشته باشد .نوع دوم حيا به ايمان و
اعتقادات افراد بستگى دارد چنانچه بر اساس روايات ائمه اطهار (ع) «بى حيا ،ايمان ندارد».
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(محمدی ری شهری .)1354/3 :1377 ،در روايت ديگر پيامبر اکرم (ص) مىفرمايد« :حيا ،همه
دين است( ».همان جا) .حيای ايمانى مفهومى باالتر از حيای نفسانى است .هر چه ايمان
فرد قویتر شود اين حيا نيز در او بيشتر مىشود اين حيا را به طور خالصه مىتوان اين
گونه تعريف کرد که عبارت است از درک و احساس حضور ناظر يا ناظرانى که در مرتبهای
باالتر از انسان قرار دارند و فرد برای آنها کرامت و احترام قائل است .چنين درکى اگر با
انسان همراه شود در سختترين شرايط انسان را از اشتباه حفظ خواهد کرد .اين حيا گرچه
مىتواند باعث شود فرد عفت را رعايت کند اما الزمه عفت تنها اين ايمان و اعتقاد نيست.
از گناه خودداری مىکند .تأکيد روايات بر ارزش حيا به عنوان يكى از خصوصيات اصلى مؤمنان
بيانگر اهميت اين موضوع است .حيای ايمانى همان حس حضور است که شيعه و فلسفه شيعى
را از ساير فرق اسالمى متمايز مىکند .درک حضور و نظارت در شيعه بسيار گستردهتر و عميقتر
از ساير فرق اسالمى مطرح مىشود .توجه به نظارت پيامبر (ص) ،ائمه (ع) ،فرشتگان ،شهدا،
و بسياری از ناظران ديگر از تفاوتهای اساسى شيعه با ساير فرق اسالمى است .اعتقاد به
حضور عنصری امام زمان(ع) و نظارت و آگاهى او از رفتار انسان باعث تقويت اين نوع
حيا شده و هر چه اين باور و اعتقاد در فرد بيشتر شود ،به همان اندازه در او حالت بازدارندگى
ايجاد مىکند .عالوه بر اين زيارات و ادعيه دارای مضامين بلند عرفانى است که اگر به مفهوم اين
عبادات بيشتر توجه شود مىتواند باعث تقويت حيای ايمانى و حس حضور در محضر پروردگار
متعال و ساير ناظران شود .با کم شدن اين نوع حيا عالوه بر اين که عفت عمومى جامعه به خطر
مىافتد ساير گناهان نيز در جامعه شايع مىشود .تنها درک حضور نيرويى ورای نيروهای طبيعى
است که مىتواند تک تک افراد جامعه را بدون نظارت واپايش کند .اين نوع حيا را مىتوان روح
ايمان و محتوای دين دانست .ازهمينرو در جوامع اسالمى با وجود مسلمان بودن و عمل به
بسياری از تعاليم دينى در برخى مواقع ،حقيقت ايمان که همان احساس نظارت و درک حضور
پروردگار در تمام شرايط زندگى است ،مغفول مانده است.
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اما کسى که اين نوع حيا در قلب و دلش وجود داشته باشد ،مسلم ًا عفت را نيز رعايت کرده و
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-8موارد حیا

شرم و حيا ،هم سيره زبانى و هم سيره رفتاری انسان را در بر مىگيرد که در اينجا به بعضى از
موارد آن اشاره مىکنيم:
ﺣیا در نگاه :قرآن مجيد برای حفظ عفت در جامعه ،برای مردان و زنان وظيفه مشترکى

ین َیﻐُضﱡ وا ِم ْن َﺃ ْب ِ
وج ُهﻢ...
مقرر داشته و آن ،حيا در نگاه کردن است» :ﻗ ُْﻞ لِ ْل ُمﺆْ ِم ِن َ
ﺼار ِه ْﻢ َو َی ْح َف ُظوا ُف ُر َ
را ّ
َ
َو ﻗ ُْﻞ لِ ْل ُمﺆْ ِم ِ
نات َیﻐ ُْض ْض َن ِم ْن ﺃ ْب ِ
ین ِزی َن َت ُه ﱠن ﺇ ﱠِﻻ ما َﻇ َه َر ِم ْنها «...
وج ُه ﱠن َو ﻻ ُی ْب ِد َ
ﺼار ِه ﱠن َو َی ْح َف ْظ َن ُف ُر َ

(النور 30 :و ( :)31ای رسول ما) مردان مؤمن را بگو تا چشم ها (از نگاه ناروا) بﭙوشند و

فروج و اندام شان را (از کار زشت با زنان) محفوﻅ دارند  ...و زنان مؤمن را بگو تا چشم ها
(از نگاه ناروا) بﭙوشند و فروج و اندام شان را (از عمل زشت) محفوﻅ دارند و زينت و
آرايش خود جز آنچه قهرا ظاهر مىشود (بر بيگانه) آشكار نسازند .در آيه فوق ،کلمه » َیﻐُضﱡ وا«

آمده که به معنای کم کردن است؛ (مكارم )436/6 :1373 ،يعنى مؤمن بايد نگاه خود را کوتاه
»و
کند .حيا در راه رفتن :قرآن مجيد از زنان خواسته است در راه رفتن نيز حيا را رعايت کنندَ :

ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ  -32ﺑﻬﺎﺭ1394

ین ِم ْن ِزی َن ِت ِهن« (النور :)31 :و آن طور پای به زمين نزنند که خلخال و
ﻻ َی ْضرِ ْب َن بِ َﺄ ْر ُج ِل ِه ﱠن لِ ُی ْع َل َﻢ ما ُیخْ ِف َ

زيور پنهان پاهايشان معلوم شود .اين تكليف بدان دليل بود که در آن زمان ،زنان خلخال به پا

مىکردند و لذا از آنان خواسته شد که حتى از رساندن صدای خلخال به گوش مردان بيگانه،
»و َﻻ
خودداری کنند .يكى از وصايای لقمان به پسرش اين بود که روی زمين با تكبر راه مروَ ،

ﺶ ِفﻲ ْ َ
ت َْم ِ
اﻷ ْر ِﺽ َم َر ًحا« (لقمان :)18 :و در زمين با غرور و تبختر قدم بر مدار .زيرا تواضع در راه

رفتن ،نشانه حيا است .البته اين سفارش لقمان در واقع برای همه افراد اعم از زن و مرد است.

همچنين حيا اقتضا مىکند که فرزند در راه رفتن ،از پدر و مادرش پيشى نگيرد.
ﺣیا در سخن ﮔفتن :قرآن مجيد از زنان پيامبر مىخواهد که در سخن گفتن مواظب باشند و با

طنّازی و کرشمه صحبت نكنندَ ...» :فال تَخْ َض ْع َن بِالْق َْو ِل َف َی ْط َم َﻊ الﱠ ِﺬﻱ ِفﻲ َﻗ ْل ِب ِه َم َرﺽ« (االحزاب :)32 :پس

زنهار نازک و نرم (با مردان) سخن مگوييد مبادا آن که دلش بيمار (هوا و هوس) است به

طمع افتد .هر چند مخاطب مستقيم آيه ،همسران پيامبرند؛ ولى نمىتوان حكم را منحصر به آنها
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دانست ،بلكه همه زنان مسلمان را در بر مىگيرد .حيا اقتضا مىکند که کيفيت صحبت کردن به
گونهای باشد که موجب تحريک و تهييج نامحرم نگردد .از اينرو فقها فرمودهاند :سخن گفتن
زن با نامحرم و يا رساندن صدايش به نامحرم اگر به کيفيتى باشد که تهييج کننده و يا خوف فتنه
باشد ،حرام است (خمينى .)234 /2 :1379 ،شوخى کردن بىمورد مردان با زنان نيز از حيا به
دور است .ابو بصير مىگويد :در مسجد کوفه ،به زنى قرآن ياد مىدادم که يکبار با او شوخى
کردم .روزی در مدينه حضور امام باقر (ع) شرفياب شدم ،مرا سرزنش کرد و فرمود« :هر کس
در خلوت مرتكب گناه شود ،خداوند به او اعتنا نمىکند» .من از خجالت سر به زير انداختم.
حيا در پوشش :پوشش انسان مسلمان بايد با موازين شرع منطبق باشد و به وقار و حيای او

آسيب نرساند .در اين مسئله ،فرقى بين زن و مرد نيست .حجاب ،حكم مس ّلم اسالم برای زنان
و مردان است .اسالم با لباس شهرت و يا پوشش بدننما و نازک ،مخالف است؛ چون حيا و
عفت عمومى را مخدوش مىسازد .روزی اسما با جامه بدننما و نازک به خانه پيامبر (ص)
آمد .حضرت روی خود را از او برگرداند و فرمود« :ای اسما ،زن وقتى به حد بلوﻍ رسيد ،نبايد
جايى از بدن و اندامش ديده شود ،مگر صورت و دستها( ».ابو داوود1410 ،ق.)383/2 :
يكى از مصاديق حيا در پوشش ،پرهيز از شبيه ساختن زنان به مردان و بالعكس است .پيامبر
اسالم (ص) فرموده است« :خداوند مردانى را که شبيه زن مىشوند و زنانى که خود را شبيه
مرد قرار مىدهند ،نفرين کرده است( ».مجلسى1403 ،ق )242/103 :بهتر است پدران و مادران
در محيط خانه نيز پوشش مناسب داشته باشند تا حرمتها شكسته نشود.
-9عوامل و زمینههای حیا

در پيدايش حيا ،عوامل فردی و اجتماعى و باورها و رفتارها نقش عمدهای دارند .مهمترين
عواملى که در روايات به آنها اشاره شده است ،عبارتاند از:
خردورزی :رسول خدا (ص) در پاسﺦ راهب مسيحى که از او درباره آثار عقل پرسيده بود،
فرمود« :عقل ،موجب پيدايش حلم است و از حلم ،علم و از علم ،رشد و از رشد ،عفاف و از عفاف،
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حضرت فرمود« :توبه کن و ديگر با آن زن نامحرم ،شوخى مكن»( .حر عاملى.)144/4 :1414 ،
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خويشتنداری و از خويشتنداری ،حيا و از حيا ،وقار حاصل مىشود»( .کلينى.)10/1 :1375 ،
ايمان :بين حيا و ايمان رابطه مستقيمى وجود دارد .امام صادق (ع) مىفرمايد:
ﻻحیا َء لَه« (كلینی :)106 /2 :1375 ،ایمان ندارد كسی كه حیا ندارد.
»ﻻ
َ
ﺇیمان لِ َمن َ

عدم اختالط زن و مرد :يكى از مسائلى که اسالم بر آن تأکيد ورزيده و در پيدايش حيا و
عفت عمومى تأثير فراوان دارد ،قراردادن حريم بين زن و مرد است .اسالم در عين حال که با
حضور زنان و فعاليت اجتماعى آنان در جامعه مخالفتى ندارد و آزادی فردی و اجتماعى آنها
مقرراتى
را به رسميت شناخته است ،به منظور اشاعه عفت و حيا و مصون بخشى ،توصيهها و ّ

را در روابط زن و مرد وضع کرده است که مهمترين آنها عبارتاند از1 :ـ پرهيز از نگاه آلوده؛
2ـ خلوت نكردن با نامحرم؛ 3ـ نداشتن تماس بدنى با نامحرم؛ 4ـ پرهيز از عوامل تحريکآميز.
در روايت است که امام على (ع) دوست نداشت به زنان جوان سالم کند و مىگفت :مىترسم
صدای آنان مرا به وجد آورد و گناهش بيش از ثوابش باشد (حر عاملى1414 ،ق.)174 /14 :
وقتى امام معصوم اينقدر احتياط مىکند ،تكليف ديگران روشن است؛ زيرا اين احتياط ها به

ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ  -32ﺑﻬﺎﺭ1394

حال جامعه مفيد است ،هر چند ممكن است خوشآيند بعضى از افراد نباشد.
وقتى امام على (ع) مطلع شد اهل عراق در اين امر مسامحه مىکنند ،خطاب به آنان فرمود« :ای
اهل عراق! آگاه شدم که زنانتان در بين راه به مردان تنه مىزنند ،آيا حيا نمىکنيد؟» (همان جا)
فقهای عظام نيز فرمودهاند :بودن مرد و زن نامحرم در جای خلوت ،جايز نيست و احتياط در
نماز نخواندن در آنجاست (رساله عمليه.)437 /1 :1390 ،
رفتارهای صواب والدین :آدمى از کودکى در کنار پدر و مادر خود زندگى مىکند .از اينرو

خانواده ،اولين و مهمترين نهاد تربيتى فرزندان است .پدران و مادران بايد مواظب گفتار و رفتار
خود باشند و از مرز حيا پا را فراتر نگذارند .آنان بايد بدانند فرزندان شان درس حيا و عفاف يا
بىحيايى و گستاخى را ابتدا از محيط خانه و روابط صحيح يا نادرست والدين خود مىآموزند.
درست است که پدر و مادر به فرزندانشان محرم هستند؛ ولى نبايد مصالح اجتماعى خود
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و آنان را فدای هوسهای بىجا کنند .اسالم به منظور تثبيت حيا در محيط خانواده ،به
نكات ظريفى اشاره کرده است؛ مانند :جدايى بستر پسران و دختران ،رعايت اصول مسائل
جنسى ،تأکيد به اجازه گرفتن فرزندان برای ورود به جايگاه خصوصى پدر و مادر و...
قرآن مجيد والدين را موظف کرده که به کودکان خود آموزش دهند در سه وقت که آنها به
استراحت مىپردازند ،بدون اجازه وارد نشوند( .النور ،)58 :همچنين آنها بايد از شوخىهای
تحريکآميز و پوشيدن لباسهای نامناسب پرهيز کنند تا زمينه گناه فراهم نشود.
-10علل بیحیایی

فطری دور مىسازد ،که در اينجا به بعضى از آنها اشاره مىکنيم:
ﺣرمت شکنی :امام کاظم (ع) مىفرمايد« :پرده شرم و آزرم ميان خود و برادرت را برندار و

مقداری از آن را باقى گذار  ،زيرا برداشتن آن ،برداشتن حياست( ».کلينى .)672/2 ،1375 ،اگر
در جامعه مرزها و حريمها معيّن نباشد و هر کس به خود اجازه دهد وارد حريم ديگران شود،
به تدريج بىحيايى در جامعه رواج پيدا مىکند .صميميت و خودمانى شدن در جای خود امری

پسنديده است اما اگر به افراط کشيده شد ،حرمتها شكسته مىشود .در اسالم جايگاه هر کس
تعريف شده است؛ پدر و مادران نبايد پرده شرم ميان خود و فرزندان را بردارند و حرفهايى
بزنند که ارزش آنان را نزد فرزندان شان پايين آورد .همينطور فرزندان نيز بايد حرمت والدين
را نگه دارند و از گفتار يا عملى که حمل بر بىحيايى مىشود پرهيز کنند .هر چند ارتباط نزديک
فرزندان با پدر ضروری است؛ اما اسالم به آنها سفارش کرده که او را به نام صدا نزنند .اين نكته
مهمى است که گاهى از آن غفلت مىشود .داستان احترام حضرت على (ع) به مهمان خود
و شستن دست او پس از خوردن غذا و واگذار کردن شستن دست پسر مهمان به فرزندش
محمد ،نشان دهنده رعايت و پاسداشت حرمتهاست و به ما مىآموزد که جايگاه هر کس بايد
محترم شمرده شود تا حيا و شرم در بين افراد ماندگار شود.
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هر چند گفته شد که حيا در انسان ،امری فطری است ؛ اما علل و عواملى او را از اين امر
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درخواست ﻏیر ﺿرور از مردم :گرچه مشكالت زندگى گاهى آدمى را به درخواست از ديگران

وا مىدارد؛ اما تا ضرورت ايجاب نكند نبايد دست نياز به سوی ديگران دراز کرد؛ چون به تدريج
حيا از آدمى رخت بر مىبندد .امام صادق (ع)مىفرمايدَ :
»ط َل ُب الْ َح َواﺋِ ِﺞ ِﺇلَی الن ِ
ﱠاس ْاس ِت َال ٌﺏ لِ ْل ِع ﱠز ِﺓ َو

ُم ْﺬ َه َبﺔٌ لِ ْل َح َیاء« (کلينى :)148/2 :1375 ،دست نياز به سوی مردم دراز کردن ،عزت را سلب مىکند
و حيا را مىبرد البته موارد اضطرار از اين قاعده مستثناست.

پرﺣرفی :يكى از عوامل بى حيايى ،زياد سخن گفتن است .امام على (ع)مىفرمايد« :هر که زياد
حرف زد ،راه خطا بسيار پوييد و آنکه بسيار خطا کرد ،شرم او اندک شد و آنکه شرمش کم شد،
پارسايىاش کم گردد و آنکه پارسايىاش اندک شد ،دلش ُمرد» (مجلسى1403 ،ق.)286/68 :

شرابخواری :امام رضا (ع) حكمت تحريم شراب را از بين رفتن عقل و حيا دانسته و

فرمودهاند« :خداوند متعال شراب را حرام فرمود؛ زيرا شراب تباهى مىآورد ،عقلها را در
شناخت حقايق ،باطل مىکند و شرم و حيا را از چهره فرد مىزدايد»( .صدوق1410 ،ق.)282 :
معصیت خدا :يكى از آثار گناهان ،دريدن پردههای اجتماعى و بىحيايى است .امام صادق (ع)

ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ  -32ﺑﻬﺎﺭ1394

مىفرمايد« :از برای خدای متعال بر بنده با ايمانش چهل پرده است که هر گاه گناهى بزرگ انجام دهد،
يكى از آن پردهها برداشته مىشود( ».مفيد1414 ،ق.)220 :در روايتى ،امام سجاد (ع) از گناهان
خاصى نام برده که پردهها را مىدرد و موجب بىحيايى مىشود .اين گناهان عبارتاند از :شراب
خواری ،قمار بازی ،رد و بدل کردن سخنان لغو ،شوخى خارج از نزاکت برای خنداندن مردم،
عيب ديگران را بيان کردن و همنشينى با مردمان بد نام( .صدوق.)270 :1361 ،
-11اعتداﻝ در حیا

گاهى در حيا ،مانند صفات خوب ديگر ،افراط يا تفريط مىشود .دستهای راه تفريط را
مىپيمايند و گستاخى بيش از حد از خود نشان مىدهند و بدون تفكر ،به هر عملى دست
مىزنند .در مقابل ،عدهای نيز راه افراط را بر مىگزينند و به نام حيا ،از حضور در اجتماع
خودداری مىکنند و از اين طريق ،راه کمال را بر خود مسدود مىسازند .بر اين اساس،
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پيامبر اکرم (ص) حيا را بر دو قسم کردهاند» :الْ َح َیا ُء َح َیا َء ِان؛ َح َیا ُء َعق ٍْﻞ َو َح َیا ُء ُح ْم ٍﻖ؛ َف َح َیا ُء الْ َعقْﻞِ ُه َو الْ ِع ْل ُﻢ

َو َح َیا ُء الْ ُح ْمﻖِ ُه َو الْ َج ْه ُﻞ« (محمدی ری شهری :)1356/3 :1377 ،حيا دوگونه است :حيای ناشى

از خرد و حيای برخاسته از نابخردی ،حيای خرد خيز دانش است و حيای نابخردانه ،جهل و
نادانى .حيای مذموم همان کمرويى و خجالت کشيدن بىمورد از مردم است .خجالت کشيدن

يا کمرويى ،يک نوع ترس يا اضطراب اجتماعى است که در آن ،فرد از رو به رو شدن با
افراد ناآشنا و برقراری ارتباطات اجتماعى ،گريزان است .بعضى از صاحب نظران گفتهاند :اکثر
قريب به اتفاق مردم ،در مواردی از زندگى اجتماعى خود به گونهای دچار کمرويى شدهاند.

همه موقعيتهای اجتماعى دچار کمرويى مىشوند( .افروز )12 :1385 ،افراد خجالتى از نظر
بافت بدنى خصوصياتى دارند که در اعمال و رفتار آنان ظاهر مىشود؛ مانند :تشديد ضربان
قلب ،سرﺥ شدن چهره ،تغيير در تُن صدا و گريه کردن ،کم حرف زدن ،بيشتر عبوس بودن،
دستپاچه بودن ،با انگشتان خود بازی کردن ،با لباس خود وررفتن ،سر را خم کردن ،با
صدای آهسته سخن گفتن و تمايل به تنها بودن( .افروز .)22 :1385 ،جوانان ما بايد بدانند
که کمرويى ،هميشه نشانه متانت و مؤ ّدب بودن نيست و نمىتواند حتى برای دختران ،امری
عادی و مقبول باشد؛ چرا که جامعه ما نيازمند حضور فعال جوانان و استفاده از توانمندیهای

آنان در عرصههای مختلف زندگى است و محجوب بودن که يكى از صفات انسانهای متعالى
است ،با تحرک و فعاليت و نشاط و بالندگى ،منافاتى ندارد.
متأسفانه بعضى از خانوادهها يا اوليای مدارس ،ناخودآگاه با تعريف و تمجيد از دانشآموزان
کم حرف و دادن باالترين نمره انضباط به آنان ،اين خلق و خوی را تثبيت مىکنند ،در حالى
که کمرويى بىجا و حجب و حيای نا بهجا استعدادها و خالقيتها را کور مىکند .به آن
دسته از جوانانى که از کمرويى رنج مىبرند مىگوييم :اساس درمان کمرويى ،در حوزه
شناختى فرد است .کمرويى با دارو برطرف نمىشود و درمان فوری نيز ندارد؛ بلكه بايد به
تدريج در رفع آن کوشيد .بايد روشهايى را به کار گرفت تا روابط بين فردی افزايش يابد.
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اما بعضىها صرف ًا در مواقع و موقعيتهای خاص و بعضىها در غالب مواقع و بعضى در
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هر قدر اعتماد به نفس باالتر باشد کمرويى کمتر خواهد شد.
-12مرز حیا و کمرویی

وجه منفى حيا ،کمرويى است .شخص کمرو با پاکدامنى و عزت نفس به اين مرحله نرسيده؛
بلكه به سبب عقده حقارت و يا خودکمبينى و ضعف نفسانى به اين عارضه مبتال شده است.
در بعضى افراد ترس ،علت کمرويى بوده و در مراحل مختلف زندگى اعم از حرف زدن،
راه رفتن ،غذا خوردن و معاشرت با ديگران بروز مىکند .متأسفانه برداشت غلط از حيا سبب
شده بعضى آن را با کمرويى که يک مرض روحى و روانى است ،يكى گرفته و به تحسين

و تمجيد از اين اشخاص بﭙردازند و عم ً
ال راه اصالح و درمان را به روی آنان ببندند .مبتاليان
به کمرويى اغلب افرادی هستند که از اجتماع گريزانند و به هنگام حضور در جمع ،دچار
شرمى ناخواسته و مضر مىشوند .ضربان قلبشان باال مىرود و ممكن است دچار لرزش
شوند و اندوختههای ذهنى آنان به هم ريخته و يا به فراموشى سﭙرده شود .اطرافيان و تمام
کسانى که با اشخاص کمرو مرتبط هستند ،در افزايش يا کاهش اين عارضه سهيم و دخيلند.
ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ  -32ﺑﻬﺎﺭ1394

البته تأثير والدين ،معلمان و دوستان بيش از ديگران مىباشد .پدر و مادر عيب جو و خردهگير
به گوشهگيری و کمرويى فرزند کمک مىکنند و معلم ناوارد با زخم زبان و دوستان نااليق با
طعن و مسخره ،مقدمات ترک اجتماع و انزوای فرد را فراهم مىنمايند .خجالت و کمرويى
را مىتوان با تمرين و ممارست ،مشاوره و رجوع به روان پزشک از بين برد و يا به حداقل
کاهش داد .چنين ويژگى صرفا ارثى نيست بلكه در بيشتر مواقع اکتسابى بوده؛ اما امكان رهايى
از آن وجود دارد .پدران و مادران بايد با تالش سازنده  ،روحيه جرئت و پرسشگری را در
فرزندان بﭙرورانند و به آنها آموزش دهند آنچه را نمىدانند بﭙرسند تا در آينده به دليل جهل و
بىاطالعى ،خسارتهای بزرگى متوجه آنها نشود.
-13موارد جایز نبودن حیا

حيا ،شرم از انجام اعمال زشت در محضر ناظر محترم است .بنابراين اوال ،در متون اخالق
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اسالمى خداوند و ناظران و نمايندگان او ،حقيقت الهى و انسانى فرد و ديگران ،به عنوان ناظرانى که
بايد از آنها شرم و حيا ورزيد مطرح شدهاند .ثانيا ،قلمرو حيا امور زشت و ناپسند است و شرمساری
در انجام نيكىها هيچ گاه پسنديده نيست .ولى اين حد و مرز در بسياری از موارد از سوی مردم
رعايت نمىگردد .منشأ اين امر ،عدم آگاهى ،جهالت و گاهى بىمباالتى است .در بسياری از روايات
حياورزی در برخى موارد ممنوع شده است .به نظر مىرسد که با وجود ضابطه پيش گفته در مفهوم
حيا ،اين تاکيد به دليل آن است که انسان نسبت به اين موارد نوعى شبهه علمى دارد و تا حدودی
توجيهاتى ،برای تاييد حياورزی در آن موارد برای خود دست و پا مىکند ،در حالى که تصورات او
ﺣیا ورزیدن از ﮔفتار ،کردار و درخواست حق ،پيامبر(ص) فرمود« :هيچ عملى را از روی

ريا و خودنمايى انجام مده و از سر حيا و شرم آن را رها نكن»( .کلينى.)111/2 :1375 ،

ﺣیا ورزیدن از تحصیﻞ علﻢ ،امام على(ع) فرمود« :کسى شرم نكند از آموختن آنچه نمىداند».

(حرانى.)313 :1382 ،

ﺣیاورزیدنازتحصیﻞدرﺁمدﺣالﻝ ،امام صادق(ع) فرمود« :کسى که از طلب مال حالل حيا نكند،

هزينههايش سبک شده و خداوند خانوادهاش را از نعمت خويش بهرهمند گرداند( ».همان جا)

الر ُجﻞِ َﺿ ْی َفه«...
ﺣیا ورزیدن از خدمت به مهمان ،امام على(ع) فرمود» :ﺛ ََال ٌﺙ َﻻ ُی ْس َت ْح َیی ِم ْن ُه ﱠنِ :خ ْد َمﺔُ ﱠ

(محمدی ری شهری :)1360/3 :1377 ،از سه کار نبايد شرم کرد؛ خدمت کردن به ميهمان . ...

ﺣیا ورزیدن از اﺣترام ﮔذاشتن به دیگران ،امام على(ع) فرمود » :ﺛ ََال ٌﺙ َﻻ ُی ْس َت ْح َیی ِم ْن ُه ﱠنَ ...و ِﻗ َیا ُم ُه

َع ْن َم ْج ِل ِس ِه ِ َﻷبِ ِیه َو ُم َع ﱢل ِم ِهَ ،و َط َل ُب الْ َح ﱢﻖَ ،و ﺇ ِْن ﻗ ﱠَﻞ« (همان جا) :از سه کار نبايد شرم کرد؛  ...از جا
برخاستن در برابر پدر و آموزگارخويش و طلبيدن حق گرچه اندک باشد.

شرم از درخواست از خداوند ،امام صادق(ع) فرمود« :هيچ چيز در نزد خداوند محبوبتر از آن

نيست که از او چيزی درخواست شود؛ پس هيچ يک از شما نبايد شرم کند از اين که از رحمت
خداوند درخواست کند ،اگرچه (خواسته او) يک بند کفش باشد»( .کلينى.)20 /4 :1375 ،
شرم از بخشﺶ اندﻙ ،امام على(ع) فرمود« :از بخشش اندک شرم مدار که محروم کردن از
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آن کم تر است( ».سيد رضى،بى تا :حكمت  .)67به اميد آن که خداوند راه تشخيص را بر ما
هموار کند و قدرتى پيدا کنيم که در کجا شرم و حيا را رعايت کرده و در کجا اين خصلت و
ويژگى را کنار بگذاريم.
-14آثار و فواید حیا

حيا در روايات اسالمى ،کليد بسياری از خوبىها معرفى شده است و آثار و فوايد فراوانى
دارد .شناخت فوايد حيا ،اهميت آن را بيشتر نمايان مىسازد .به همين دليل در اينجا به
مهمترين آثار حيا اشاره مىکنيم:
پیشگیری از ﮔناه :يكى از عوامل واپايش غريزه جنسى ،حياست .حيا نيروی بازدارنده از

زشتىها و گناهانى است که با آبرو و حيثيت انسان مرتبط است .امام على (ع) مىفرمايدَ » :م ْن

َك َسا ُه الْ َح َیا ُء ﺛ َْوبَ ُه خَ ِف َﻲ َع َلی الن ِ
ﱠاس َع ْی ُبه« (محمدی ری شهری :)1352/3 ،1377 ،هر کس که شرم

جامه خود را بر او بﭙوشاند ،عيبش بر مردم پوشيده ماند.

کرامت نفﺲ :با شرم و حيا و ترک گناه ،انسان به کرامت حقيقى خود دست مىيابد .امام

ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ  -32ﺑﻬﺎﺭ1394

على (ع) مىفرمايد« :از سخن هيچ کس راضى نشو ،مگر اينکه از کارش راضى شوی و
از کار کسى راضى مشو ،مگر اينکه از عقلش خشنود باشى و از عقل او راضى مشو ،مگر
اينکه از حيای او راضى باشى ،زيرا در طبيعت انسان ،کرامت و پستى قرار داده شده است.
اگر حيا نزد انسان قوی باشد ،کرامت و بزرگ منشى نزدش قوی خواهد بود و اگر حيا
نزد او ضعيف باشد ،ذلت و پستىاش زياد خواهد بود»( .ابن ابى الحديد.)310/2 :1378 ،
عفت و پاکدامنی :ايمان رابطه تنگاتنگى با عفت دارد ،چون عفت ،پرهيز از گرايشهای حرام،

به ويژه در زمينههای جنسى و مالى است .استمرار حيا ،آدمى را به عفت و پاکدامنى سوق
مىدهد .از اينرو در ادبيات مذهبى ،واژه عفت و حيا در کنار هم به کار رفته است .امام على (ع)
ون الْ ِع ﱠفﺔُ« (محمدی ری شهری( :)1354/3 ،1377 ،اندازه) پاکدامنى به
مىفرمايدَ » :ع َلی ﻗ َْد ِر الْ َح َیا ِء ت َُﻜ ُ
اندازه شرم و حيا بستگى دارد.

در برخى از روايات ،عفت ورزی پس از با حيا بودن مطرح شده است و اين ،هم نشان دهنده
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تقدّ م رتبى حيا بر عفت و هم نشان دهنده تقدّ م عملى حيا بر عفت است؛ يعنى کسى که به
حيا آراسته شود به عفت هم آراسته خواهد شد.
انجام خوبیها :بسياری از خوبىها از آثار حياست .امام صادق (ع) مىفرمايد« :اگر تأثير شرم

و حيا نبود ،احترام مهمان و وفای به عهد مراعات نمىشد .اگر حيا نبود ،در قضای حوايج
و جلب نيكىها و اجتناب از بدیها اقدامى صورت نمىگرفت .بسياری از فرايﺾ ،در پرتو
حيا جامه عمل مىپوشد ،زيرا بعضى از مردم اگر حيا نبود و از مالمت ديگران نمىترسيدند،
مراعات حق پدر و مادر و ارحام خود را نمىکردند و اگر حيا نبود ،امانتهای مردم را رد
ﺾ الْ َب ِﺬ ﱠﻱ
محبت خداوند :پيامبر اسالم (ص) مىفرمايدِ » :ﺇنﱠ اﷲ ُی ِح ﱡب الْ َح ِی ﱠﻲ الْ ُم َت َع ﱢف َﻒَ ،و ُی ْب ِﻐ ُ

الساﺋِ َﻞ الْ ُم ْل ِح َﻒ« (محمدی ری شهری :)1352/3 ،1377 ،خداوند ،باشرم پاکدامن را دوست
ﱠ
دارد و از بى شرمى گدای سمج نفرت دارد».

پاﻙ شدن ﮔناهان :امام سجاد (ع) چهار چيز را سبب پاک شدن گناهان مىداند« :کار کردن به نفع مردم،

راستگويى ،شرم ساری نزد خدا و مردم ،و خوش رفتاری با خانواده»( .صدوق1403،ق.)222/1:

موفقیت :يكى از آثار گرانسنگ حيا ،کسب پيروزی و کاميابى در زندگى است .رسول خدا (ص)

نرمش ،مهربانى ،در نظر داشتن خدا ،سالمت ،دوری از بدی ،خوشرويى ،گذشت ،پيروزی و
خوشنامى در ميان مردم را از فوايد حيا ذکر کردهاند( .حرانى.)20 :1382 ،
-15نتایﺞ مقاله

حيا از جمله فضائل اخالقى و از جمله بازدارندههايى است که در واپايش رفتار انسان نقش
دارد از همين رو بايد راهكارهايى برای حفظ حيا در جامعه و گسترش فرهنگ حيا انديشيده
شود .بر اساس اين تحقيق ،رفتار زنان بيش از مردان تحت تأثير حيای نفسانى قرار دارند از همين
رو تقويت حيای نفسانى يكى از عواملى است که جامعه به خصوص زنان را از برخى آسيبها
حفظ مىکند .اگر تقويت حيای نفسانى در آموزش دختران جدی گرفته شود بخش زيادی از
مشكالت فرهنگى مرتبط با حوزه عفاف برطرف مىشود.
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نمىنمودند و از هيچ عمل منافى با عفت ،چشمپوشى نمىکردند»( .مجلسى1403 ،ق)81/3 :
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بر مبنای تعاريف ،حيای ايمانى به درک و احساس حضور و نظارت خداوند و باور انسان به
حضور ناظرانى که انسان آنها را نمىبيند وابسته است .از طرف ديگر اين حيا به جنسيت وابسته
نيست به همين دليل هر چه ايمان و اعتقاد افراد (اعم از زن و مرد) به خداوند و عالم غيب بيشتر
شود به همان نسبت حيای ايمانى در آنها تقويت مىشود.
در حيا ،مانند صفات خوب ديگر ،افراط يا تفريط وجود دارد؛ دستهای راه تفريط را مىپيمايند
و گستاخى بيش از حد از خود نشان مىدهند و عدهای نيز راه افراط را بر مىگزينند و به نام حيا،
از حضور در اجتماع خودداری مىکنند و از اين طريق ،راه کمال را بر خود مسدود مىسازند.
بنابراين حيا ،شرم از انجام اعمال زشت در محضر ناظر محترم است و قلمرو حيا امور
زشت و ناپسند است و شرمساری در انجام نيكىها هيچ گاه پسنديده نيست .ولى اين حد
و مرز در بسياری از موارد از سوی مردم رعايت نمىگردد که منشأ اين امر آگاهى جهالت
و گاهى بىمباالتى است.
در روايات اسالمى ،کليد بسياری از خوبىها معرفى شده است و آثار و فوايد فراوانى
ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ  -32ﺑﻬﺎﺭ1394

دارد ،از جمله؛ پيشگيری از گناه ،کرامت نفس ،عفت و پاکدامنى ،انجام خوبىها ،محبت
خداوند ،موفقيت و ...
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-24صدر ،احمد و همكاران ( .)1380دایره المعارﻑ تشیع ،چاپ سوم ،نشر شهيد سعيد محبي.

25ـصدوق،محمدبنعلىبنبابويه(1403ق) .خصاﻝ،قم:انتشاراتجامعهمدرسينحوزهعلميه.
26ـ همو (1410ق) .فقه الرﺿا (ﻉ) ،بيروت :چاپ شده در مجموعه سلسله الينابيع الفقهيه.

27ـ همو ( .)1361معانی االخبار ،قم :انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين.

28ـ طاهرزاده ،اصغر ( .)1389تمدن زایی شیعه ،اصفهان :لب الميزان.

29ـ طريحي ،فخرالدين (بى تا) .مجمع البحرین ،تحقيق احمد الحسيني ،بيروت :موسسه الوفا.

ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ  -32ﺑﻬﺎﺭ1394

30ـ عضيمه ،صالح ( .)1380معناشناسی واژﮔان ﻗرﺁن کریﻢ ،ترجمه حسين سيدی ،مشهد:

انتشارات آستان قدس رضوی.

31ـ عالسوند ،فريبا ( .)1390زن در اسالم .تهران :نشر هاجر طوسى.

32ـ کلينى ،محمد بن يعقوب ( .)1375اصوﻝ کافی ،تهران :اسوه.

33ـ قمى ،شيﺦ عباس (.)1359مفاتیﺢ الجنان ،تهران :کتابخانه سنايى.

السقا ،بيروت:
34ـ متقى هندی ،على بن حسام الدين (1397ق).کنز العماﻝ ،تصحيح :صفوه ّ

مكتبه التراﺙ االسالمى.

35ـ مجلسى ،محمدباقر (1403ق) .بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االﺋمه االطهار ،بيروت:

موسسه الوفاء.

36ـ محمدی اشتهاردی ،محمد ( .)1375حجاب ،قم :ناصر.
37ـمحمدیریشهری،محمد(.)1377میزانالحکمه،ترجمه:حميدرضاشيخى،قم:دارالحديث.
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38ـ مصطفوﻱ ،حسن ( ،)1380تفسیر روشن ،تهران :مرکز نشرکتاب.

39ـ مطهری ،مرتضى ( .)1375فطرت ،چاپ دهم ،تهران :انتشارات صدرا.
40ـ معلوف ،لويس (1927م) .المنجد فﻲ اللﻐه ،بيروت :دارالمشرق.

41ـ مفيد ،محمد بن نعمان ( .)1414االختصاص ،قم :جامعه مدرسين حوزه علميه.

42ـ ميرباقری ،ابراهيم ( .)1381مکارماالخالﻕ ،قم :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى.

43ـ نراقى ،احمد ( .)1377معراﺝ السعاده ،تهران :دهقان.

44ـ نراقي ،مهدﻱ ( .)1377علﻢ اخالﻕ اسالمﻲ؛ ترجمه کتاب جامع السعادات ،ترجمه:

www.SID.ir
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جالل الدين مجتبوی ،تهران :حكمت.
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