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  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  24، پياپي1393، زمستان4سال يازدهم، شماره

  

  

  

  

  در جمع يدار شتنيخومسئله  ليتحل

   يثبر قرآن و حد هيبا تك
  

  1دهيعباس پسند

  
  10/2/91تاريخ دريافت:
 8/11/91تاريخ تصويب:

  

  چكيده

ــوت،     ــن بررســي آن اســت كــه روشــن ســازد چــرا در خل هــدف اي
ــاهش   ن ــا ك ــزايش و هنجاره ــاري اف ــيابهنج ــق،  م ــد؟ روش تحقي ياب

باشـد. يافتـه ايـن    اي با تحليل محتـوا مـي  خانهتوصيفي و از نوع كتاب
جلـوت، بـه جهـت     بررسي آن است كـه تفـاوت رفتـار در خلـوت و    

تفــاوت در حضــور و عــدم حضــور اســت. درك حضــور و نظــارت 
گـردد كـه شـرم و حيـا ناميـده      ديگران، موجب حالتي در انسـان مـي  

گردد. حيا، يك تغيـر و انكسـار   شود و مانع رفتارهاي نابهنجار مي مي
آيـد و  دروني است كه در مواجهه بـا رفتارهـاي نـاروا بـه وجـود مـي      

                                                 
 pasandide@hadith.ir           تهران ثيدانشگاه قرآن و حد ارياستاد. 1
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انقباض روحي و رواني را نسبت به امـور زشـت و    حالتي از انزجار و
شـود.  آورد و در نتيجـه موجـب تـرك آن مـي    ناهنجار به وجود مـي 

تـوان گرفـت آن اسـت كـه حضـور و      اي كه از اين بررسي مـي نتيجه
هـم در مهـار نفـس و تنظـيم رفتـار      نظارت ديگـران، يكـي از منـابع م   

ــي ــي   م ــن رو م ــد. از اي ــار و    باش ــحيح رفت ــراي تص ــوان ب ــت ت تقوي
هـا را بـه انجـام    ، از اين منبع مهم استفاده نمود و انسـان يدار شتنيخو

 .كارهاي نيك و ترك كارهاي زشت واداشت

 

ــدي:   واژه ــاي كليـ ــارت،   هـ ــور، نظـ ــديث، حضـ ــرآن، حـ قـ
  .  ، حيايدار شتنيخو

 

  مقدمه

و تنظيم كردن رفتـار اسـت. ايـن مسـئله بـه       يدار شتنيخول مهم زندگي انسان ئمسااز جمله 
هـاي دينـي مـورد توجـه     جهت جايگاهي كه دارد، هم در دانش روانشناسي و هم در آمـوزه 

از هـر عملـي    اسـت  يا خودمهارگري عبارت يدار شتنيخوقرار گرفته است. در روانشناسي 
 ينـده و نـه صـرفاً   كه شخص براي تغيير دادن رفتار خود و در نتيجه، تغيير يـافتن پيامـدهاي آ  

   )2004دهد. (باركلي،  نگ، انجام ميدر پيامدهاي بي
)، خودمهــارگري را انتخــاب پــاداش 1986( 2) و ناواريــك1983( 1برخــي ماننــد ميشــل

افـراد   )2004، انـد. (بـاركلي   تر آنـي، قلمـداد كـرده    تر متأخر در برابر پاداش كوچك بزرگ
درنـگ بـازداري    ظور تأخير ارضاء از اميـال بـي  كنند يا به من هنگامي كه از قوانين پيروي مي

برنـد. بـدون خودمهـارگري، شـخص رفتـار طبيعـي،        كننـد؛ خودمهـارگري را بكـار مـي     مي
كنـد و يـا رفتـار     دهد. مثالً يا به تـأخير ارضـاء مبـادرت مـي     معمولي يا مورد ميل را انجام مي

  )2000، (موراون دهد. اتوماتيك نشان مي

                                                 
1. Mischel 

2. Navarick 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 3   24، پياپي11سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

 

ي مفهوم خودمهارگري را، توانائي شخص در بـي اعتنـائي بـه    ) محور اصل2004تانجني (
الت رفتـاري نـامطلوب (همچـون    ها بعالوه متوقف نمودن تمـاي  هاي دروني يا تغيير آن پاسخ
) بـه طـور   2004، داند. (تانجني و همكاران ها مي ها) و پرهيز از عمل نمودن بر طبق آن تكانه
دهند كه افـراد در   موقعيتي اختصاص مي پژوهشگران، اصطالح خودمهارگري را براي كلي

هاي بسيار نيرومند (مانند يـك تمايـل    شوند كه بر پاسخ هائي مشغول ميرفتارآن موقعيت به 
رفتاري، انگيزش، هيجان) فائق بيايند. به عبارت ديگـر هنگـام اعمـال خودمهـارگري، افـراد      

نمودن هدفي بـراي رسـيدن   دهند كه مستلزم متوقف  اي تغيير مي تمايالت خويش را به گونه
از جملـه ايـن اهـداف،     )2009، باشد. (مك كوال به هدفي با سودمندي طوالني مدت تر مي

تـر   ارات اجتماعي، يا اهداف بلند مـدت ها، اخالقيات و انتظ ها، ارزش هائي چون آرمانمعيار
 )2007، باشد. (باميستر ديگر مي

در  هـا  زشيـ انگر زمينـه نقـش   هر چند پژوهشگران عرصه خودمهارگري، به صـراحت د 
صـرف درك   اساسـاً رسـد  اند، اما بـه نظـر مـي    گري سخن به ميان نياوردهعملكرد خودمهار

 ميزان فاصله وضعيت موجود (مواجهه با يك گناه) و وضعيت مطلوب (فالح و تقرب الهي)
بـراي  ، بلكه در اين ميـان، بايـد انگيزشـي    گردد ينمتوسط فرد، منجر به انجام يا ترك عمل 

فرد باشد تا براي تنظيم فاصله مـذكور، تـالش نمايـد. بـا بررسـي آيـات و روايـات اسـالمي         
هـائي  روبـرو   مربوط به مهار خويشتن و تنظيم رفتار، براي خودمهـارگري فـرد، بـا انگيـزش    

  . آورد يمطاعتي روي  به، خود را از گناه حفظ نموده يا ها آنكه فرد به سبب  ميشو يم
متنوعي دارنـد و هـر    يها زهيانگآيد كه افراد در خودمهارگري،  مي برمياز روايات اسال

خويشـتن در  ر كس با توجه به انگيزشي كه هم اكنون در روان او فعال شـده، دسـت بـه مهـا    
فَمـنِ اشْـتَاقَ   « فرمايد:مي )ع(. به عنوان نمونه، حضرت علي زند يمنفساني  يها كششمقابل 
سلَا عنِ الشَّهوات و منْ أَشْفَقَ منَ النَّارِ رجع عنِ الْمحرَّمـات و مـنْ زهـد فـي الـدنْيا       الْجنَّةِإِلَى 

  )51 :2ق، ج1412 ،ليني(ك». هانَت علَيه الْمصيبات و منْ راقَب الْموت سارع إِلَى الْخَيرَات
كـس از آتـش جهـنم     ، و هركند يماز شهوات دوري  كس كه مشتاق بهشت باشد، هر«

تحمـل   كس نسبت بـه دنيـا بـي رغبـت باشـد،      گرداند، و هر ز امور حرام روي برميا بترسد،
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در رسـيدن بـه    ،و هـر آن كـس كـه بـه انتظـار مـرگ باشـد        شود يمآسان  شيراب ها بتيمص
  )1390(رفيعي،  .»ورزد يمخيرات تالش 

هاي مختلفي رخ دهد كـه هـر كـدام نيـز ممكـن      ممكن است در موقعيت يدار شتنيخو
ها، جمع و حضور ديگـران اسـت.   هاي مختلفي داشته باشد. يكي از اين موقعيتاست انگيزه
كنـد. تنهـايي زمينـه را بـراى      در خلـوت تفـاوت مـى    هـا  آنها در جمـع بـا رفتـار    رفتار انسان

كند و بر عكس، بودن با ديگـران،   را تسهيل مى ها آنكارى آماده و انجام  ناهنجارى و زشت
دهد. گاهى ممكن است انسان كارى را در خلوت انجام دهـد  زمينه ناهنجاري را كاهش مي

: 1388مجلسـي،   ؛ 223: 1382(ابـن شـعبه،    دهـد  كه معموالً در حضور ديگـران انجـام نمـى   
در حضــور  ) و گــاهى ممكــن اســت كــارى را172، 1: ج1414ســيوطي،  ؛ 1، ح369، 71ج

دهد. روز قيامـت گروهـى را در بـدترين     ديگران انجام ندهد كه معموالً در خلوت انجام مى
كرديـد، بـا گناهـان     شـما هرگـاه خلـوت مـى    «فرمايـد:   آورند. خداوند به آنان مى عذاب مى

كرديـد، بـا فروتنـى آنـان را      گاه با مردم مالقات مـى كشيديد و هر گ در برابر من قد مىبزر
  )234، 2تا: ج(ورام، بي .»كرديد مالقات مى

تقريباً براى همه اين گونه است كه جلوت و خلوتشان بـا هـم تفـاوت دارد. اگـر بـدانيم      
(طوسـي،  . دهـيم ممكن است كسي از كارهاي نادرسـت مـا آگـاه باشـد، آن را انجـام نمـي      

ديگران ) گاهى ممكن است كارى را در خلوت انجام دهيم كه اگر افشا شود و 584: 1425
:  1373(آمـدي،   از آن باخبر شوند، موجب تحقير و كاهش اعتبـار اجتمـاعي انسـان گـردد.    

ــه  2325، ح 103: 1376ثــي، ؛ لي 2591ح ــه دو گون ) در چنــين مــواقعي ممكــن اســت فــرد ب
: نامـه  1424واكنش نشان دهد: يا انكار كند و يا از انجام آن عذر بخواهد. (شـريف رضـي،   

  )214: 1420؛ ابن فهد حلي، 69
. دهـيم همچنين معموالً كـاري را در حضـور ديگـران بهتـر از حالـت تنهـايي انجـام مـي        

) در اينجــا صــحبت از تفــاوت در 35: 1368صــدوق،  ؛ 10، ح589 ،12ج: 1407(صــدوق، 
رفتار درست و نادرست نيست، بلكه صحبت از تفاوت در كيفيت رفتار درست است. سـؤال  

افتد كه رفتـار انسـان در خلـوت و جلـوت     چه اتفاقي مي شود؟ واين است كه چرا چنين مي
  شود؟متفاوت مي
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البته اين، اختصاص به تنهايي ندارد. در پديده گمنـامي نيـز ممكـن اسـت چنـين اتفـاقي       
بيفتد. برخى افراد در شهر خود مراقب رفتار خود هستند و از انجـام بسـيارى از كارهـا شـرم     

بيننـد.  ت خود الزامى براى مراقبت از رفتار خود نمـي دارند، اما در شهرى غير از محل سكون
طبق تحقيقاتى كه در كشورهاى اروپا و آمريكا به عمل آمده، ميزان جرايم و بزهكارى بـين  
مهاجران خيلى بيشتر از بوميان بوده است. ژولى فرانسوى بـر پايـه تحقيقـاتى كـه انجـام داد،      

تـن آنـان بـه     8انـد، فقـط    د را ترك نكـرده هزار نفر كه زادگاه خو 100معتقد شد كه از هر 
 100انـد و حـال آن كـه از هـر      اتهام جنايت در ديوان عالى جنايى مورد محاكمه قرار گرفته

نفر آنان در ديوان عالى جنايى  29اند،  هزار نفر كه در استان غير محل تولد خود ساكن بوده
  اند. راز اين تفاوت در چيست؟ محاكمه شده
رح است رابطه تنهايي و گمنـامي بـا ارتكـاب نابهنجـاري و جـرم اسـت.       اي كه مطمسئله

هـاي شـناخته شـده، موجـب كـاهش نابهنجـاري و       سؤال اين است كـه چـرا بـودن در جمـع    
هـاي شـناخته شـده موجـب افـزايش      گردد؟ و بر عكس، نبودن در جمعافزايش هنجارها مي

كـه در جمـع، رفتـار نابهنجـار     افتـد  شـود؟ چـه اتفـاقي مـي    نابهنجاري يا كاهش هنجارها مي
يابد؟ اساساً ديگران چه تأثير رواني بر فرد دارنـد كـه چنـين نتيجـه رفتـاري را بـه       كاهش مي

  گردد؟مي به هنجاردنبال دارد؟ و چگونه موجب كاهش ناهنجاري و افزايش رفتارهاي 
آن پاسـخ   در اين بررسي برآنيم تا اين مسئله را بررسي كرده و بر اساس منابع اسالمي به

از آن جهت ضرورت دارد كه ببينيم از اين ديدگاه، چه عـاملي سـبب ايـن     مطلب دهيم. اين
گردد و ماهيت آن چيست. هدف اين بررسي آن است كـه روشـن   مي يدار شتنيخونوع از 

را تبيـين كنـد و    يدار شـتن يخوتوانـد ايـن الگـو از    اي مـي سازد از ديدگاه اسالم، چه نظريه
  نده آن كدامند؟ اجزاي تشكيل ده

  
  يدار شتنيخونظارت، عامل . 1

دهد تفاوت رفتـار در خلـوت و جلـوت بـه جهـت تفـاوت در       بررسي منابع اسالمي نشان مي
ديگرانِ مهم، عامل ترك رفتارهاي نابهنجار » حضور و نظارت«حضور و عدم حضور است. 

جا كه تنها باشيم و حضور هيچ كس را حس نكنيم و هيچ چشمى را ناظر رفتـار  باشد. آنمي
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دهيم كه ممكن است در حضور ديگران حاضـر   خود ندانيم، كارهايى را به راحتى انجام مى
به انجام آن نباشيم. اگر در تنهايى و خلوت خود آماده انجام كارى شده باشـيم كـه بـه نظـر     

شويم كسى وارد شده و ناظرى وجـود دارد، دسـت از آن    آيد و ناگهان متوجه نادرست مى
و يا اگر بعداً بفهميم كسى ناظر اعمال مـا بـوده اسـت، سـرافكنده و پشـيمان       كشيم، كار مى

  نشيند.  شويم و عرق شرم بر پيشانى ما مى مى
شناسند، گويا حضور ندارند. به همـين  يكديگر را نمي ،در پديده گمنامي نيز چون افراد

انسان » مراعات«يابد و اين بدان جهت است كه معموالً تارهاي نابهنجار افزايش ميجهت رف
هـاي منسـجم و شـناخته    يابد. اما در جمـع  در خلوت كاهش و رفتارهاي نابهنجار افزايش مى

 بـه هنجـار  شناسند، رفتارهاي نابهنجـار كـاهش و رفتارهـاي    شده، چون افراد يكديگر را مي
  يابد.افزايش مي

   
  ظارت، برانگيزاننده شرمن. 2

گردد، حضـور و نظـارت ديگـران    ها سبب مهار نفس و تنظيم رفتار ميآنچه در اين موقعيت
باشد. وقتي انسان خـود را  در آنان مي» حيا و شرم«است، و اين نيز به واسطه برانگيخته شدن 

او به وجـود  بينند، حالتي در درون در حضور ديگران درك كند و بداند كه كساني او را مي
اي كه مطرح است گردد. مسئلهشود و مانع رفتارهاي نابهنجار ميناميده مي »حيا«آيد كه مي

شـود؟ اساسـاً   اين كه حيا با اين كاركردي كه دارد، چگونه در وجـود انسـان برانگيختـه مـي    
  ماهيت حيا چيست و عناصر تشكيل دهنده آن كدامند؟ 

حيـا از چـه اجزائـي تشـكيل شـده و در چـه        هدف اين بررسي آن است كه روشن سازد
توان آن را تقويت كرد. در بررسـي مسـئله و بـه منظـور     شود و چگونه ميشرايطي تجربه مي

آوريـم و سـپس بـا تحليـل آن،     ها، نخست تعريف حيا را به دست مـي پاسخ گفتن به پرسش
  يل دهنده آن را مشخص خواهيم ساخت.ها و اجزاي تشكمؤلفه
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  حيا تعريف. 2-1

  شناسانديدگاه لغت. 2-1-1

شناسان در تعريف حيا چند گونـه بيـان دارنـد. برخـي ماننـد طريحـي، بـه امـوري مثـل           لغت
وجود آمدن حالت انكسار و شكستگي رواني ـ كه در اثر مواجهـه    دگرگون شدن حال و به

ي ) و برخـ 482، 1ج :1414طريحـي،  انـد. ( شـود ـ اشـاره كـرده     با امري نكوهيده حاصل مي
 انـد.  تعريـف كـرده   رفتگـي نَفْـس)  (گ »انقباض النفس«ديگر مانند راغب اصفهاني، حيا را به 

  )270: 1412، اصفهاني راغب(
) و سـپس  391، 14ج: 1405ابن منظـور،  ( ابن منظور نيز حيا و حشمت را مترادف دانسته

) ابن اثير، ضمن برابر دانسـتن  135، 12ج :1405ابن منظور، ( كند. معنا مي» انقباض«آن را به 
 (ابـن اثيـر، بـي تـا:     معنا كرده اسـت. » داري نگه خود«و » وقايه«حشمت و حيا، حشمت را به 

شناسان، علت به وجود آمدن چنين حالتي را ترس از سـرزنش ديگـران   ) همه لغت391، 1ج
ور وجـود دارد: يكـي   شود، در تعريف اهل لغت، سه مح گونه كه مشاهده مي دانند. همانمي

انقبـاض  «اسـت، ديگـري ايـن كـه حيـا،      » تغيـر و انكسـار (اثرپـذيري) درونـي    «اين كه حيا، 
اسـت. شـايد ايـن سـه محـور،      » عامـل بازدارنـده  «است و سوم اين كه حيا » (گرفتگي) نفس

هـاي   رسـد محورهـاي اول و دوم بـه ويژگـي     هاي مختلف حيا باشند. به نظـر مـي   بيانگر جنبه
داري باشـد ـ بيـان كـرده      اند و محور سوم، كاركرد حيا را ـ كه خود نگـه   ا پرداختهرواني حي
  )141: 1388(پسنديده،  است.
  

  ديدگاه علماي اخالق. 2-1-2

اند هر چنـد تقريبـاً در يـك     علماي اخالق در تعريف حيا از تعبيرهاي متفاوتي استفاده كرده
حصــر نفــس و انفعــال آن از ارتكــاب انــد. برخــي حيــا را  عبــارت از  مســير حركــت نمــوده

داننـد.  هاى شرعى و عقلى و عرفى، به جهـت تـرس از سـرزنش و نكـوهش مـردم مـي       حرام
داننـد كـه موجـب انقبـاض     اى نفسانى مي ) برخي ديگر، حيا را ملكه46، 3ج :1209(نراقي، 

گـردد و علـت آن تـرس از سـرزنش      نفس از كار قبيح و انزجار آن از كار خالف ادب مـى 
  )329، 71: ج1388(مجلسي،  يگران است.د
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ديگران، حيا را انقباض نفس از چيـزى و تـرك كـردن آن بـه خـاطر تـرس از سـرزنش        
دانند كه انسان را بر ترك كردن فعل قبـيح و جلـوگيرى از   اند، و يا خصلتى ميشدن دانسته

نكسـار  را دگرگـونى حـال و حالـت ا    انگيـزد، و يـا آن   كوتاهى كردن در حق ديگران بر مى
هـا بـه    يافتگى و پرهيز از زشتى اند، و يا رشد] به جهت ترس از سرنش تعريف كرده درونى[

دانند كه انسـان را بـر انجـام كـار نيـك و      اند، و يا خصلتى ميجهت ترس از سرزنش دانسته
) و يـا آن را بـه انقبـاض    5: ج1418(صالح بن حميد و ديگـران،   انگيزد ترك كار قبيح برمى

 (راغـب  انـد. ارهاى قبيح و ترك كردن آنها به جهت زشـتى عمـل تعريـف كـرده    نفس از ك
  )270: 1412، اصفهاني

  آيد:  هاي علماي اخالق چند نكته به دست مي از مجموع تعريف
دهـد. دوم ايـن كـه در ايـن      شدن با يك فعل قبيح رخ مي  اول اين كه حيا، هنگام مواجه
كنـد. ايـن    انفعـال، انقبـاض، انزجـار و انحصـار پيـدا مـي      حالت، روان انسان، حالت انكسار، 

مند بودن است. سوم اين كه اين نوع برانگيختگي در عمل، هـم   حالت ضد باز بودن و عالقه
موجب انجام دادن يك كار است و هم موجب ترك يك كار كـه از آن بـه عنـوان تنظـيم     

زيـرا علّـت برانگيختگـي     شود. چهارم اين كه حيا، زيـر مجموعـه تـرس اسـت؛     رفتار ياد مي
هنگام مواجهه با يك كار زشت، يا ترس از سرزنش و نكوهش مـردم اسـت، و يـا تـرس از     

ها تصريح شده بود كه علّت حيـا، زشـتي و نقصـان خـود      ارتكاب آن. البته در برخي تعريف
  )142: 1388پسنديده، . (عمل است

كنـد، امـا   مي» نزديك«م حيا شناسان و علماى اخالق، ما را به مفهو شناخت ديدگاه لغت
تواند ماهيت واقعي آن را تبيين كند. آيا ريشه واقعي حيـا در تـرس اسـت؟ سـؤال     ظاهراً نمي

ها چيسـت؟ در   اساسى اين است كه اگر حيا يك بازدارنده است، فرق حيا با ديگر بازدارنده
... اسـتفاده  و» كـف الـنفس  «يـا  »  حبس النفس«هايى چون  تعريف بسيارى از صفات، از واژه

گر مفهوم بازدارندگى است. سؤال اين است كـه وجـه تمـايز حيـا بـا ديگـر        شود كه بيان مى
ديگـرى   شود كه يك بازدارنده را حيا بناميم و ؟ چه چيزى سبب مىت بازارنده چيستصفا

  را صبر و سومى را خوف؟
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ابه و مفهوم حيا، همين مسأله وجـه تمـايز ايـن صـفت بـا صـفات مشـ        يها چالشيكى از 
كـه بـدانيم چـه چيـزى باعـث       اسـت  چرا كه براى تبيين ماهيت حيا، بسيار مهـم  استمتضاد 
و » صـبر «و سـومى را  » تـرس «بنـاميم و ديگـرى را   » حيـا «شود كه يك حالـت روانـى را    مى

  ن ديني را مورد مطالعه قرار داد.براي پاسخ به اين پرسش بايد متو .»تقوى«چهارمى را 
  

  ات اسالميديدگاه رواي. 2-1-3

كـه   دهد حيا اجزائي دارد كه عبارتند از: شخص حيا كننده، شخصيتحليل عقالني نشان مي
د كـه  درگـ  ا تأمل در ايـن اجـزاء، معلـوم مـي    ب .(عمل نابهنجار)شود و فعل قبيح  از او حيا مي

حضور يك ناظر محترم، نقش اساسـي در بـرانگيختن حيـا دارد. اگـر احسـاس شـود كسـي        
آيـد و در مـواردي كـه حضـور كسـي       ناظر فعل قبيح است، حيا به وجود ميوجود دارد كه 

شـود. تصـور يـاد شـده، ايـن فرضـيه را پديـد         احساس نشود، فعل قبيح به راحتـي انجـام مـي   
اسـت.  » ضور و نظارت يك ناظر محتـرم ح«آورد كه فصل مقوِّم و وجه تمايز حيا، عنصر  مي

  نكته محورى و فصل مقوم آن باشد. واندت البته اين، همه ماهيت حيا نيست، اما مى
دهـد بخشـي از روايـات، مربـوط بـه كسـاني اسـت كـه در         بررسي روايات حيا نشان مي

كنند؛ اما در خلوت و جايي كه كسي حضـور نـدارد، حيـا را رعايـت      حضور مردم، شرم مي
وهش ورزنـد، نكـ   كنند. برخي ديگر از روايات، افرادي را كه در حضور مردم حيا نمـي  نمي
دهد و آنـان را بـه    توجه مي گانفرشتكند و روايات ديگري، مردم را به حضور و نظارت  مي

از كـردار   )ع(خواند. در بخش ديگري از روايـات بـه مسـئله آگـاهي معصـومان       حيا فرا مي
مردم اشاره شده و خواسته شده كه در پيشگاه آنان، شرم داشته باشند. در بخـش ديگـري از   

رت خداوند اشاره شده و جهـان، محضـر خـدا دانسـته شـده و مـردم بـه حيـا         روايات، به نظا
 : بخـش اول، فصـل سـوم،   1373سـنديده،  ر.ك: پ( انـد.  كردن از خداوند، فرا خوانـده شـده  

  )ناظرها و انواع نظارت
كنـد كـه از ديـدگاه روايـات، فصـل       ن، اين فرضيه را ثابت مىمجموع اين شواهد و قرائ

اسـت. يعنـى آنچـه حيـا را بـر      » نظـارت «ها، عنصـر   از ديگر بازدارنده م و وجه تمايز حيامقو
انگيزد، حضور و نظارت يك ناظر است. معموالً رفتار ما در جمع با رفتـار مـا در خلـوت     مى
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كند. تفاوت رفتار در خلوت و جلوت به جهت تفاوت در حضور و عدم حضـور   تفاوت مى
حس نكنيم و هيچ چشـمى را نـاظر رفتـار     است. آن جا كه تنها باشيم و حضور هيچ كس را

ديگران حاضـر  دهيم كه ممكن است در حضور  خود ندانيم، كارهايى را به راحتى انجام مى
اگر در تنهايى و خلوت خود آماده انجام كارى شده باشـيم كـه بـه نظـر     به انجام آن نباشيم. 

ارد، دسـت از آن  جـود د آيد و ناگهان متوجه شويم كسى وارد شده و ناظرى و نادرست مى
شـويم و   و يا اگر بعداً بفهميم كسى ناظر اعمال ما بوده اسـت، سـرافكنده مـى    كشيم، كار مى

  نشيند.  عرق شرم بر پيشانى ما مى
الزم نيست شخص ناظر، انسان قدرتمندى باشد، همين كه ما را بشناسد و نـزد او احتـرام   

دهـد كـه    نشـان مـى   هـا  نياكند. همه  ىو آبرويى داشته باشيم، براى برانگيختگى حيا بسنده م
گيرى حيا، عنصر حضور و نظارت اسـت. البتـه حيـا، تـك عنصـرى       عامل محورى در شكل

هاى ديگرى نيز دارد كه بعداً مطرح خواهد شد ولـى اكنـون بحـث در ايـن      نيست و ويژگى
گونـه كـه مشـاهده كرديـد، مشـخص       است كه وجه تمايز و فصل مقوم حيا چيست، و همان

  وجه تمايز حيا با ديگر صفات است. شد عنصر حضور و نظارت،
 

  تحليل ماهيت حيا. 2-2

هاي اساسـي آن را  توان ماهيت حيا را تحليل كرد و مؤلفهبر اساس آنچه گذشت، اكنون مي
دســت آمــد محــور قــرار دارد و روشــن ســاخت. در ايــن تحليــل، آنچــه از متــون دينــي بــه 

ر ماهيت حيا، چند مؤلفـه اساسـي   هاي لغت شناسان و علماي اخالق در درجه بعد. د ديدگاه
در ادامـه بـه   كه  وجود دارد كه عبارتند از: فعل قبيح، كرامت نفس، درك نظارت، بازداري

  پردازيم:بررسي اين امور مي
  
   فعل قبيح. 2-2-1

كند كـه انسـان بـا يـك     است. حيا هنگامى معنا پيدا مي» فعل قبيح«هاي اساسي حيا، از مؤلفه
 ،. در تعريف لغت شناسان بـه ايـن كـه موضـوع حيـا فعـل قبـيح اسـت        فعل قبيح مواجه باشد

تصريح شده بود. در تعريف علماي اخالق نيز همين تعبيرهايي همچون خالف ادب و حرام 
شرعي، عقلي و عرفي آمده كه همگي در يـك راسـتا قـرار دارنـد. در روايـات نيـز حيـا در        
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 ه بوده است؛ چـه بـي احترامـي بـه    مواردي مطرح شده بود كه انسان با يك كار زشت مواج
  خدا باشد و چه بي ادبي اجتماعي.

وقتى كسى در وضعيتى قرار گيرد كه زمينه كار قبـيح آمـاده باشـد، موقعيـت حيـا پـيش       
تواند بـه شـكل    آيد. بنابراين، بدون فعل قبيح، حيا وجود نخواهد داشت. كار قبيح هم مى مى
نه كه ممكن است انجام دادن يك كار زشت، همان گو». ترك«باشد و هم به شكل » انجام«

قبيح شمرده شود، ممكن است انجام ندادن يك كار خوب نيز قبيح شمرده شود. از ايـن رو  
شـويم، و گـاهى بـه جهـت      داديم، شرمنده مى گاهى به جهت انجام كارى كه نبايد انجام مى

  شويم.   داديم، شرمنده مى ترك كارى كه بايد انجام مى
ه با كار قبيح، هم به معناي مواجهه پيشيني است و هم بـه معنـاي مواجهـه    همچنين مواجه

پسيني. مراد از مواجهه پيشيني يعني قبـل از صـورت گـرفتن عمـل قبـيح، انسـان بـه قـبح آن         
متذكر شود و مراد از مواجهه پسيني آن است كه فرد پس از انچام عمـل، متـذكر شـود كـه     

التي از شـرم در وجـود انسـان    صـورت، حـ   ر دوچه كار زشـتي مرتكـب شـده اسـت. در هـ     
  شود.  برانگيخته مي

مسئله بعد اين است كه معيار قبيح چيست؟ در متون اسالمي، معيار قبيح هم شـرع اسـت   
و هم عرف. همان گونه كه انجام دادن امورى كه شارع قبيح دانسته، مايه شرمسـارى اسـت،   

  داند، مايه شرمسارى است.   را قبيح مى ها آنانجام امورى هم كه فرهنگ جامعه نيز 
] إِذَا مضَـى لَـه    إِنَّ الْمؤْمنَ لَيسـتَحيِي [يسـتَحي  «فرمايد:  درباره مالك اول مى )ع (امام على

؛ مؤمن هرگاه عملى بر خالف ايمانش از او سـر زنـد، شـرم    » عملٌ في غَيرِ ما عقَد علَيه إِيمانَه
  )3463: ح1373(آمدي،  كند. مى

اند. ايشـان چهـار چيـز را     به هر دو مالك تصريح كرده ) نيز در روايتي ديگرع(امام باقر 
به عهـد بـا خـدا، راسـتگويى، حيـا و خـوش اخالقـى. و         يدانند: وفا مايه كمال مسلمانى مى

؛ حيا از آنچه نـزد خداونـد و   » النَّاسو الْحياء مما يقْبح عنْد اللَّه و عنْد «اند:  درباره حيا فرموده
: 1410؛ صـدوق،   21، ح189: 1414؛ طوسى،  1، ح167: 1404(مفيد،  نزد مردم قبيح است.

  )50، ح222، 1ج
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فقـط  » فعـل قبـيح  «بنابر اين، معيار فعل قبيح، هم شرع است و هم عرف. همچنين مراد از 
شـود. و   خوب را نيز شامل مى انجام دادن يك كار زشت نيست، بلكه انجام ندادن يك كار

  گردد. فقط اختصاص به پيش از عمل نداشته و شامل پس از آن نيز مي
  

  حضور و نظارت. 2-2-2

هـاي حيـا اسـت. بـدون وجـود ايـن       ترين مؤلفه ترين و اساسى مسأله حضور و نظارت از مهم
شـود كـه عنصـر     عنصر، ممكن نيست حيا برانگيخته شود. حيا فقـط هنگـامى برانگيختـه مـى    
شـود. در غيـر ايـن     نظارت وجود داشته باشد. اگر ناظرى وجود داشـت، حيـا برانگيختـه مـى    

 صورت نبايد انتظار برانگيختگى حيا را داشت. اينكه برخى افـراد كارهـاى خـالف خـود را    
گونـه كارهـا بــر    هـاى خلـوت را بـراى ايـن     دهنـد و مكـان   دور از چشـم ديگـران انجـام مـى    

كننـد و... همـه بـه     كنند تنها باشند و يا هنگام تاريكى شـب اقـدام مـى    گزينند و سعى مى مى
خاطر اين است كه نقطه كور نظارت را پيدا كنند و خـود را از قلمـرو ديـد ديگـران خـارج      

ان نشود. بنابر اين، عنصر نظارت فصل مقـوم حيـا و وجـه تمـايز آن از     سازند تا شرم، مانع آن
  ديگر صفات كنترل كننده است. 

البته صرف وجود نظارت به عنوان واقعيتى خارجى، براى برانگيختن حيـا كـافى نيسـت.    
شـود و حتّـى ممكـن اسـت     » درك«شـود كـه نظـارت موجـود،      حيا هنگامى برانگيختـه مـى  

برانگيخته شدن حيا شـود بـدون آنكـه نـاظرى وجـود داشـته        احساس وجود نظارت موجب
شـرط الزم بـراى   » احساس وجود نظارت«و يا دست كم » درك نظارت موجود«باشد. پس 

  حيا است نه صرف وجود ناظر. 
انگيزد وجود نظارت به عنوان يك واقعيت خارجى نيست، بلكه توجه  آنچه حيا را بر مى

شود. كسانى كه نظارت موجـود   ب برانگيختگى حيا مىفرد به اين واقعيت و درك آن موج
كسـى نـاظر اسـت، حيـا نيـز برانگيختـه       » بـدانيم «كننـد. اگـر    كنند، حيا نيز نمى را درك نمى

  ؛»و علمـت أَنَّ اللَّـه عـزَّ و جـلَّ مطَّلـع علَـي فَاسـتَحييت       : «فرمايـد  مى )ع(  شود. امام صادق مى
  )100، ح228، 78ج :1388(مجلسي،  ر من مطلع است، پس شرم كردم.دانستم كه خداوند ب
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خواهد در ميدان نبرد ياران خود را به شرم از فـرار كـردن    وقتى مى ) نيزعحضرت على (
، 11ج: 1408(محدث نـوري،   دهدفراخواند، نخست آنان را به ناظر بودن خداوند توجه مي

آن حضـرت مـردم را بـه كنتـرل نفـس فـرا       ) و يا وقتـى  460، 42ج :1415؛ ابن عساكر،  84
؛  203ح ،183: خ1424(شريف رضـي،   برد خواند، خداوند را با صفت ناظر بودن نام مى مى

  )115: 1420صدوق، 
را بر انگيزند، نخست مردم را به  گانفرشتخواهند حياى از  همچنين وقتى اولياى دين مى
(عياشـي،   كننـد.  دهند، سپس دعـوت بـه حيـاى از آنـان مـى      حضور و نظارت آنان توجه مى

فرمايـد   نخسـت مـى   )ص( )  و يا رسول خـدا 184، 71: ج1388؛ مجلسي،  163، 2: ج1421
آنـان  فرماينـد: پـس از    شوند. آن گاه مى هستند كه از شما جدا نمى يگانفرشتكه همراه شما 

  )2800، ح112، 5ج (ترمذي، بي تا: حيا كنيد.
و گذشته از لـزوم  » وجود ناظر«مسأله ديگر اينكه براى برانگيختگى حيا، گذشته از لزوم 

اسـت. اگـر نـاظرى وجـود      »محترم بودن نـاظر «، نكته سومى كه الزم است، »درك نظارت«
اگر علم به حضـور وى داشـته   داشته باشد ولى داراى ارزش و احترامى نزد فرد نباشد، حتّى 

حرمتـى نسـبت بـه او     داند و بى كند. چون تكريم و احترام او را الزم نمى باشد، از او حيا نمى
دارد. حرمـت داشـتن نـاظر الزمـه حيـاى از او اسـت. از ايـن رو، در مـواردى كـه           را روا مى

اى مـردم را  كرده و قصدشان بر اين بوده كه حيـ  گانفرشتپيشوايان دينى صحبت از نظارت 
انـد تـا    و از مردم خواسته اند تعبير كرده» كرام گانفرشت«نسبت به آنان برانگيزانند، از آنان به 

؛  213، 6: ج1414؛ ســيوطي،  184، 71:  ج1388ر.ك: مجلسـي،  (. كننــد» تكـريم «آنـان را  
  )10674، ح 315، 4: ج1397متقي هندي، 

شـود و قطعـاً از او    كريم نيز دانسته نمىمسلّم است كسى كه كريم دانسته نشود، شايسته ت
كنـد كـه بـراى او ارزش و     دهـد انسـان از كسـى حيـا مـى      شرم نيز نخواهد شد. اين نشان مى

شود كه ارزشـى بـراى وى قايـل نبـوده و      احترام قايل باشد و اگر از او شرم نكرد، معلوم مى
اى از روايات آمده كـه   حرمتى نسبت به وى را جايز شمرده است. به همين جهت در پاره بى

بيند و با اين حـال در محضـر او معصـيت كنـد، در حقيقـت       هر كس بداند خداوند او را مى
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: 1363؛ صـدوق،   2، ح68، 2: ج1363ينـي،  (كل. خداوند را خوارترينِ ناظرها دانسـته اسـت  
  )98، ح92، 78ج؛  386و  355، 70ج: 1388؛ مجلسي،  147

و علمـاي اخـالق كـه مسـئله تـرس از سـرزنش را        هاي لغت شناسانآن بخش از تعريف
باشد و تنها در همين محدوده قابل پذيرش اند، اگر به اين معنا باشد، درست ميمطرح كرده

 باشد. خواهد بود. در غير اين صورت، چندان با منطق اسالمي سازگار نمي

انجـام آن   است كه فاعل قصد »نسبت ناظر با فعل زشت و قبيحي«نكته چهارم مربوط به 
را دارد. اينجا پرسش اين است كه آيا هر نظارتى و نظارت هر كسـى، شـرم برانگيـز اسـت؟     
آيا اگر فرد ديگرى (هر كس كه باشد) حضور داشته باشد و حضور وى توسـط فـرد درك   

  شود، قطعاً شرم را در پى خواهد داشت؟ پاسخ اين پرسش منفى است. 
انى حضـور دارنـد كـه وى از حضـور آنـان      گاهى در قلمرو خصوصى فرد، كس يا كس

كند، بلكه اساساً آنـان بـه همـين منظـور      آگاه است، اما نه تنها از انجام كار خالف شرم نمى
اند. اين يك قاعده است كه به لحاظ مباني ارزشي و اعتقادي، نـاظر بايـد    دور هم جمع شده

) حيا در فرد شـكل گيـرد.   گانه پيشمخالف آن رفتار ناشايست باشد تا (با وجود شرايط سه
شـوند و دور   اى دور هم جمـع مـى   گاهى عده .توان شرم برانگيز دانست هر حضورى را نمى

  شوند كه قبيح و ناروا است.   از چشم ديگران، به كارى مشغول مى
جهت، نظارت بر دو گونه است: يكى نظارت بازدارنده و شرم برانگيز و ديگـرى   ايناز 

هاى منكراتى وجـود دارد، از نـوع دوم    حضور و نظارتى كه در گروهاثر.  نظارت خنثى و بى
است. در چنين مواردى در حقيقت يك گروه خلوت گزيده و به دور از چشـم ديگـران بـه    

شوند، اما در  شوند. آنان در حضور خودشان مرتكب فعل قبيح مى فعل مورد نظر مشغول مى
اند،  يعنى آنان از ديگران خلوت گزيدهزنند و اين  حضور ديگران به چنين كارى دست نمى

  كيشان خود.   نه از هم
توان گفت كه نبودن يا درك نكردن نظارت مزاحم و بازدارنده نيز خلوت  از اين رو مى

وجـود نداشـته   » نظـارت بازدارنـده  «دهد، هر چند يك فرد تنها نباشد. هر جا كه  را شكل مى
  كند.   خلوت صدق مى باشد و يا اگر وجود دارد، درك نشود، باز هم
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هاي اساسـي حيـا، نظـارت اسـت. ايـن نظـارت بايـد چنـد         خالصه سخن اين كه از مؤلفه
شده) و ثانياً ناظر نـزد فـرد داراي   ويژگي داشته باشد. اوالً توسط فرد درك شود(ناظر درك

قبـيح   احترام باشد و فرد نزد ناظر آبرو داشته باشد (ناظر محترم) و ثالثاً ناظر، مخالف با فعـل 
  باشد(ناظر ارزشي و مخالف).

   
  كرامت نفس. 2-2-3

فرد حيـا كننـده اسـت. حيـا در كسـى      » خود ارزشمندى«يا » كرامت نفس«مؤلفه ديگر حيا، 
كند كه كريم النفس باشد. كسي كه براى خـود ارزش قايـل اسـت، هرگـز حاضـر       بروز مى

: 1424يف رضـي،  (شـر  نيست شخصيت خود را با كارهـاى زشـت و ناپسـند آلـوده سـازد.     
  )8730ح :1373؛ آمدي،  278 :1382؛ ابن شعبه،  449ح

همچنين شخص كريم براى آبرو و حيثيت خويش نزد ديگـران ارزش قايـل اسـت و بـه     
دهـد و حاضـر نيسـت تصـوير ناخوشـايندى از او در اذهـان        وجهه اجتماعى خود اهميت مى

خـويش ارزش قايـل نيسـت. بـه     مردم به وجود آيد. اما شخص لئيم و پسـت، بـراى آبـروى    
گوينـد اهميـت    اش مـى  دهد باكى دارد و نه به آنچه دربـاره  همين جهت نه از آنچه انجام مى

يـاد   »ما قَـالَ و لَـا مـا قيـلَ لَـه     لَا يبالي «دهد. در فرهنگ روايات، از اين دسته افراد با تعبير  مى
 نيـز در روايـات  ) 44 :1382شـعبه،   ؛ ابـن  3و  2و  1، ح323، 2: ج1363(كليني، شده است. 

؛  1053: ح1373(آمـدي،   كنـد.  ؛ فرومايه حيا نمـى » اللَّئيم لَا يستَحيِي« تصريح شده است كه:
  )1231و  1229، ح48: 1376ليثي، 

، سخنان زشـت  گان هيفروما؛ اسلحه »سلَاح اللِّئَامِ قَبِيح الْكَلَام«فرمايند:  نيز مى (ع) امام باقر
اللَّئيم إِذَا قَـدر أَفْحـش   «فرمايد:  مى )ع ( ) و امام على185ص، 75ق، ج1414، مجلسي(. است

گويـد و هرگـاه وعـده دهـد،      ؛ فرومايه آن گاه كه امكان يابد، ناسـزا مـى  » و إِذَا وعد أَخْلَف
  )1529ح :1373(آمدي،  كند. تخلف مى

حيـايى   از رفتارهـاى بـى   شكنى و سخن زشت بـر زبـان جـارى كـردن    ناسزاگويى و عهد
 شـود  است و در اين روايات تصريح شده كه فرد پست مرتكب چنين كارهاى ناشايستى مى

هـاى برانگيختـه شـدن حيـا، كرامـت       اين يكى از ضـرورت كند. بنابر و از انجام آن شرم نمى
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خواهنـد حيـاى    نفس و احساس خود ارزشمندى فرد است. به همين جهت آن گـاه كـه مـى   
  كنند و سپس به حياى او.  يادآور شوند، نخست به كريم بودن او اشاره مىخداوند را 
؛ خداونـد  »فَإِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ كَرِيم يستَحيِي و يحب أَهلَ الْحياء«فرمايد:  مى )ع( امام باقر

، 3ج: 1404(صدوق،  دارد. كند و اهل حيا را دوست مى عزيز و جليل، كريم است و حيا مى
  )141، 8: ج1364؛ صدوق،  4774، ح506

هـاي اساسـي حيـا، كرامـت نفـس اسـت. حيـا در وجـود كسـي          اين، يكـي از مؤلفـه  بنابر
  شود كه براي خود ارزش قائل باشد و احساس كرامت نمايد.برانگيخته مي

  
  احساس شرم. 2-2-4

فعـل قبـيح    هاي حيا، احساس رواني حاصل از مواجهـه يـك انسـان كـريم بـا     از ديگر مؤلفه
شناسـان و علمـاي اخـالق بـه چشـم       است. اين حالت همان چيزي است كـه در كـالم لغـت   

خورد. بيشتر لغت شناسان و همچنين علماي اخالق در تعريف حيا، از اين حالـت روانـي    مي
اند. (ر.ك: تعريـف حيـا در همـين    با تعبير انقباض نفس، انكسار، حصر و مانند آن ياد كرده

  مقاله)
  
  و مهار نفس يدار شتنيخو. 2-2-5

» حيـا « هـا  آنهاى مختلفى دارد كه يكـى از   مؤلفه ديگر، مهار نفس است. كنترل خود، شيوه
است. وقتي انسان كريم خود را در برابر يك ناظر كريم و مورد احترام ببيند و با يـك فعـل   

لـذت بخـش    شـيرين و  شيـ بـه را شويد، حتـي اگـر   قبيح مواجه شود، دست از فعل قبيح مي
كردنـد كـه بـه    هايي اسـتفاده مـي  باشد. به همين جهت لغت شناسان و علماي اخالق، از واژه

  ، بازداري و مهار نفس داللت دارد. يدار شتنيخونوعي بر 
دهـد.   دهى و مديريت خود را به انسان مـى  اى است كه توان نظم حيا نيروى كنترل كننده

اسـت،   بـه هنجـار  توان از آن چه ناهنجارى اسـت، دورى كـرد و آن چـه را     به وسيله حيا مى
كنـد و آن چـه را    هـاى نفـس مقاومـت مـى     ها و وسوسـه  عمل كرد. فرد با حيا در برابر تكانه

باشـد، انجـام    بـه هنجـار  كند، هر چند مطابق ميلش باشد و آن چه را  ناهنجار باشد، ترك مى
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تواند نفس خود را كنترل كـرده و آن   دهد، هرچند مخالف طبعش باشد. چنين فردى مى مى
  را سامان دهد. 

اين حيا يكى از اقسام كنترل و مديريت نفس بوده و ماهيتى مهار كننده دارد. از ايـن  بنابر
هـا و   كنـد. تقـوا عنـوانى اسـت انتزاعـى از تمـام بازدارنـده       اط پيدا مـي جهت، حيا با تقوا ارتب

ها. عوامل مختلفى وجود دارند كه هـر كـدام بـه نحـوى بازدارنـدگى كـرده و        كنترل كننده
» خـود نگهـدارى  «نمايند. برآيند اين مجموعه عوامـل را   نفس انسان را كنترل و مديريت مى

تقوا اگـر  ) 94: 1388(پسنديده،  است.» تقوى«نى آن گوئيد كه تعبير دي مى» خود كنترلى«يا 
بخواهد عملياتى شود و به كار آيد، بايد تحت يكى از عنـاوين زيـر مجموعـه خـود تجسـم      

باشـد، در قالـب   » حضور ناظر و وجود نظارت« پيدا كند. اگر تقوا و خود نگهدارى به دليل 
  كند.   تجلى مى» حيا«

قط بازدارنده است، يا وادارنده نيز هسـت؟ كـاركرد   اي كه هست اين كه حيا آيا فمسئله
حيا آيا فقط اين است كه انسان را از ارتكاب كارهاى زشت بازدارد و يا بـه انجـام كارهـاى    

  دارد؟  نيك نيز وامى
تـوان از حيـا    سازد در چه مـواردى مـى   له از آن جهت اهميت دارد كه روشن مىئاين مس

اگـر حيـا فقـط يـك صـفت       .ن حيـا را توصـيه نمـود   تـوا  استفاده كرد و در چه مواردى مـى 
توان از آن استفاده كرد كه بايد كارى ترك شود و تنها به  بازدارنده باشد، تنها در جايى مى

توان حيا را توصيه كرد كه قصد دارد كار ناشايستى را انجام دهد. اما اگـر گذشـته    كسى مى
اى  توان بـراى انجـام كارهـاى شايسـته     از بازدارندگى، وادارنده نيز باشد، در آن صورت مى

رود نيز از حيـا اسـتفاده نمـود. بنـابراين، سـؤال ايـن اسـت كـه آيـا           كه احتمال ترك آن مى
توان براى واداشتن او به انجام واجبات، از تكنيـك حيـا اسـتفاده كـرد؟ آيـا حيـا قلمـرو         مى

  شود و يا فقط مخصوص قلمرو معصيت است؟ طاعت را نيز شامل مى
بينيم كه حيا هـم   مى ،را با اين پرسش مورد مطالعه قرار دهيم )ع(يات معصومين اگر روا

 )ع(  به عنوان عامل بازدارنده معرفى شده و هم به عنوان عامل وادارنده. امـام زيـن العابـدين   
خواهـد بـه او حيـا دهـد تـا او را از       حيا را مايه بازدارى از شـهوات دانسـته و از خداونـد مـى    

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 يثبر قرآن و حد هيدر جمع با تك يدار شتنيمسئله خو ليتحل   18

 

 

، 94: ج1388(مجلسـي،   ». و اصحب رغَباتنَـا بِحيـاء يقْطَعهـا عـنِ الشَّـهوات     « شهوات بازدارد:
157 (  

؛ حيـا از كـار بـد بـاز     » الْحياء يصد عنْ فعلِ الْقَبِـيح «فرمايد:  نيز در جايى مى )ع ( امام على
يـاء سـبب إِلَـى كُـلِّ     و الْح«فرمايـد:   ) و در جاى ديگـر مـى  1393: ح1373(آمدي،  دارد. مى

  )211، 77: ج1388؛ مجلسي،  84 :1382(ابن شعبه،  ».ها است ؛ حيا سبب همه زيبائى»جميل
فَلَولَـاه لَـم يقْـرَ    «فرمايـد:   در بيان فوايد حيا، خطاب به مفضل مى )ع(  همچنين امام صادق

ائوالْح تُقْض لَم و اتدبِالْع وفي لَم و فـي       ضَيف تَنَكَّـبِ الْقَبِـيحي لَـم يـلُ ومـرَّ الْجتَحي لَم و ج
اء شَينَ الْأَشْيم اى وفـا   شـود و بـه هـيچ وعـده     هـيچ ميهمـانى احتـرام نمـى     ؛ اگر حيا نباشـد »ء
شـود و هـيچ كـار     شود، هـيچ كـار زيبـايى انجـام نمـى      شود و هيچ حاجتى برآورده نمى نمى

  )81، 3: ج1388، (مجلسي شود. زشتى ترك نمى
اين، حيا در عمل، هم وادارنده است و هم بازدارنده. اما از اين جهت فقط بازدارنده بنابر

رسد كه در مقام نفس، فقط باردارنده است. نفس انسان، گاه گرايش به فعل قبـيح  به نظر مي
كنـد  يكند كه يا انجام يك كار است و يا ترك آن. حيا اين گرايش نفس را مهار مپيدا مي

باشد، امـا در مقـام عمـل و يـا بـه تعبيـر       دارد. از اين جهت، فقط بازدارنده ميو آن را بازمي
  بهتر، نمود عملي آن يا بازدارندگي از كارناشايست است و يا وادارندگي به كار شايسته.

  
  . بررسي ماهيت شرم3

و تنظيم رفتار تبيـين   يدار شتنيخوتوان تئوري شرم را در بر اساس آنچه گذشت، اكنون مي
گـردد؛ و  مـي  يدار شـتن يخوشود كه شرم، چگونـه موجـب   نمود. در اين بحث مشخص مي

توان آن را پرورش داد تا از كاركرد آن استفاده نمود؛ و بـاالخره ايـن كـه شـرم،     چگونه مي
  كنيم:دامه اين مسايل را بررسي ميبازدارنده است يا وادارنده. در ا

  
  يدار شتنيوخنقش شرم در . 3-1

توان نتيجه گرفت كه حضور و نظارت ديگران، يكـي از منـابع مهـم در    از آنچه گذشت مي
باشد. در محضر ديگـران قـرار داشـتن و حضـور آنـان را درك      مهار نفس و تنظيم رفتار مي
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گردد و همـين امـر باعـث تـرك رفتارهـاي      كردن، موجب برانگيخته شدن حيا در انسان مي
شـوند، ممكـن اسـت    تنها مي ها انسانباشد. در مقابل، وقتي كارهاي خوب ميزشت و انجام 

اقدام كنند. در ادبيات اسالمي اين كار نتيجه وسوسـه انگيـزي شـيطان     به رفتارهاي نادرست
انگيز است، اما قدرت وسوسه انگيزى و تـأثير   دانسته شده است. شيطان در همه حال وسوسه

  گردد.  هاى او در خلوت بيشتر مى وسوسه
نزديكى شيطان به انسان بـا حضـور مـردم رابطـه معكوسـى دارد. اگـر كسـى تنهـا باشـد          

 گيـرد  به شدت به وى نزديك است، اگر يك نفر ديگر اضافه شود، قدرى فاصله مى شيطان
ــي،  ــي،  465، ح303، 8ج :1363(كلين ــدوق،  56، ح356، 2: ج1413؛ برق ، 2: ج1404؛ ص

) و 15696، ح326، 5تـا: ج ن حنبل، بـي ؛ اب 5، ح228: 76: ج1388؛ مجلسي،  2433، ح277
  )115: 1373(پسنديده،  گيرد. بيشتر و بيشتر فاصله مى ،اگر تعداد آنان سه نفر به باال باشد

، 534، 6: ج1363گيرد (كلينـي،  مي» شتاب« در تنهايى، شيطان براي فريب فرد به شدت
) 140، ح132: 1410(صدوق،  شودمي» نزديك«) و بسيار به وي 550 :1378؛ طبرسي،  8ح
؛  3، ح533، 6ش: ج1363(كلينـي،   يابـد وي بـراي فريـب دادن فـرد شـدت مـي     » اهتمام«و 

 يابـد.  وي افـزايش مـي  » جـرأت «) و 323، 79ق: ج1388؛ مجلسـي،   319 :ش1378طبرسي، 
  )1، ح533، 9: ج1364؛ صدوق،  7و ح 1، ح533، 6: ج1363(كليني، 

خـود در صـحنه حاضـر     ات آمـده كـه در چنـين مـواقعى شـيطان     در برخى ديگر از رواي
برخى ديگر صحبت از همراهى شيطان بـا انسـان   ) و در 197، 72: ج1388(مجلسي،  شود مى

  )140، ح303، 8: ج1363(كليني،  در چنين مواقعى دارد.
   
  ماهيت شرم. 3-2

ماهيتي دارد كه از پنج مؤلفه تشكيل شده است. اين  شرم، از آنچه گذشت به دست آمد كه
ه ن مواجـ مـوقعيتي اسـت كـه انسـان بـا آ     ها هر كدام جايگاهي خاص دارند. فعل قبيح مؤلفه
و از سـوي   باشـد ضور  دارد كه ناظر انسان ميشود. در اين موقعيت، از يك سو كسي ح مي

ديگر، فرد مواجه شونده است كـه هـر چنـد بـه داليلـي گـرايش بـه فعـل قبـيح دارد، امـا از           
ويژگي كرامـت نفـس برخـوردار بـوده و نـزد نـاظر، حرمـت و آبرويـي دارد. وقتـي چنـين           
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توجه قرار گيرد، نتيجه آن اين است كه حالتي از شرم در انسان  وضعيتي درك شود و مورد
  شود.آيد و اين حالت، در نهايت منجر به مهار نفس ميبه وجود مي

  
  : فرايند تنظيم رفتار در انسان1شكل 

  
  

از آنچه گذشت به دست آمد كه يكي از بهترين عوامل مهار نفس و تنظـيم رفتـار، حيـا    
تـر از ديگـر كنتـرل     است. نكته مهمى كه در اين عامل كنترلى وجـود دارد و آن را برجسـته  

». طمـع «است و نه بـر پايـه   » ترس«سازد، اين است كه اين كنترلِ خود، نه بر پايه  ها مى كننده
دهـد كـه از    مىكند و رفتار خود را طورى شكل  س خوف و ترس عمل مىگاه انسان بر اسا

مبناى عمل انسان قرار گيرد. در ايـن حالـت   » طمع«و گاه ممكن است  منبع تهديد دور شود
وعده داده شـده، روش و مـنش خـود را     يها پاداشكند براى به دست آوردن  فرد سعى مى

  طبق قانون تنظيم كند. 
كنترلى حيا است كه نه بر پايه ترس است و نه بر پايه طمع، بلكـه  اما نوع ديگرى از خود

بر پايه كرامت نفـس و تكـريم و تجليـل نـاظر و رعايـت حرمـت او اسـت. در حيـا، فـرد از          
اسارت طمع و ترس آزاد است و فقط يك چيز مهم است و آن رعايت جاللت و عظمت و 

 )ص( خاطر جاللت مقام رسـول خـدا   به )ع ( حرمت فرد مقابل. در تاريخ آمده كه امام على
) پـس حيـا يعنـى رعايـت جـالل و      355، 2ج :1412(قاضـي نعمـان،    كـرد.  از ايشان حيا مـى 

حرمت فرد ناظر. در مقابل، بى حيايى يعنى شكستن حرمت ناظر. به همين جهـت در برخـى   
؛  2ح ،68، 2: ج1363(كلينـي،  . روايات آمده كه شرم نكردن از خدا يعنى خوار دانسـتن او 

  )98، ح92، 78ج :1388مجلسي، 
  
  
  

احساس 
 شرم

خويشتنداري 
 و مهار نفس

 ناظر محترم فعل قبيح كرامت نفس
تنظيم 
 رفتار
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  پرورش شرم. 3-3

، از ايـن  يدار شتنيخوتوان براي تصحيح رفتار و تقويت هاي اين پژوهش، ميبر اساس يافته
خواهد در ميـدان نبـرد يـاران خـود را بـه       وقتى مى )ع ( منبع مهم استفاده نمود. حضرت على

شرم از فرار كردن فراخوانـد، نخسـت آنـان را بـه نـاظر بـودن خداونـد توجـه داده و سـپس          
:  ق1408محـدث نـوري،    ؛ 460، 42: جق1415فرمايد: از فرار شرم كنيد. (ابن عسـاكر،   مى
را بـر انگيزنـد، نخسـت     گانفرشـت خواهند حياى از  ) همچنين وقتى اولياى دين مى84، 11ج

كننـد.   ز آنـان مـى  دهند، سپس دعوت بـه حيـاى ا   مردم را به حضور و نظارت آنان توجه مى
ــا: ج ؛ ترمـــذي، بـــي 184، 71:  ج1388؛ مجلســـي،  163، 2: ج1421(عياشـــى،  ، 112، 5تـ

» در محضر بـودن «) بدين منظور بايد صفت حيا را در افراد پرورش داد و  آنان را به 2800ح
  داد تا نفس مهار گردد و رفتارها تنظيم گردند. توجه

البته نكته مهمى كه مطرح است اينكه صرف وجود نظارت به عنـوان واقعيتـى خـارجى،    
شـود كـه نظـارت موجـود از      براى برانگيختن حيا كافى نيست. حيـا هنگـامى برانگيختـه مـى    

شود و حتّى ممكن است احساس وجـود نظـارت موجـب برانگيختـه     » درك«طرف شخص 
و يا دسـت  » درك نظارت موجود«شد. پس شدن حيا شود بدون آنكه ناظرى وجود داشته با

شرط الزم براى حيا است نه صرف وجود ناظر. مثالً اگر كسـى  » احساس وجود نظارت«كم 
كند، حتّى اگر واقعـاً   احساس كند در برابر دوربين مخفى قرار دارد، رفتار خود را كنترل مى

اظرى وجـود  دوربينى وجود نداشته باشد و بر عكس اگر كسى احساس كنـد هـيچ چشـم نـ    
بيند هر چند شايد واقعاً چشم نـاظرى وجـود داشـته     ندارد، دليلى براى كنترل رفتار خود نمى

  باشد. 
تر از وجود نظـارت اسـت و    مهم» احساس وجود نظارت«يا » درك نظارت موجود«پس 

گـذارى. كسـانى كـه     البته مراد، اهميت در برانگيختن حيا است، نـه اهميـت در مقـام ارزش   
كنند. بسيارى از افراد به اين دليل از خداونـد   كنند، حيا نيز نمى جود را درك نمىنظارت مو

كنند كه توجه به اين حضور و نظارت ندارنـد و اساسـاً از وجـود چنـين      حيا نمى گانفرشتو 
نظارتى يا بى خبرند و يا غافل. البته هستند كسانى كه با علم به اين حضور، گسـتاخى كـرده   

خبرند و لذا حيا نيز در  كنند، اما بيشتر افراد از اين حضور و نظارت بى مى و اقدام به معصيت
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ه خود، تنهـايى و مكـان   ند كه براى گناهست  شود. اين دست افراد كسانى ه نمىآنان برانگيخت
گزينند، غافل از اينكه در همه جا خداوند ناظر است و همين غفلـت موجـب    مىخلوت را بر

  شود.   كسى ناظر است، حيا نيز برانگيخته مى» بدانيم«د. اگر شو خفتگى حيا در آنان مى
 ؛» و علمت أَنَّ اللَّه عـزَّ و جـلَّ مطَّلـع علَـي فَاسـتَحييت     « فرمايد: نخست مى )ع(  امام صادق

، 228، 78: ج1388. (مجلسـي،  »دانستم كه خداونـد بـر مـن مطلـع اسـت، پـس شـرم كـردم        
خواهد در ميدان نبرد ياران خـود را بـه شـرم از فـرار      وقتى مى نيز )ع(  ) حضرت على100ح

ر فرمايد: از فـرا  كردن فراخواند، نخست آنان را به ناظر بودن خداوند توجه داده و سپس مى
  )84، 11: ج1408؛ محدث نوري،  460، 42: ج1415شرم كنيد. (ابن عساكر، 

را بر انگيزند، نخست مردم را به  گانفرشتخواهند حياى از  همچنين وقتى اولياى دين مى
كننـد. (عياشـى،    ز آنـان مـى  دهند، سپس دعـوت بـه حيـاى ا    حضور و نظارت آنان توجه مى

  )2800، ح112، 5ج تا: ؛ ترمذي، بي 184، 71: ج1388؛ مجلسي،  163، 2: ج1421
  
  گيرينتيجه

و گمنـامي   در جمـع و كـاهش آن در تنهـايي    يدار شـتن يخوهاي زندگي، افزايش از پديده
  اوت رفتار را تحليل و تبيين كند؟تواند اين تفاست. سؤال اين است كه چه پايه نظري مي

آيد كه حضور و نظـارت ديگـرانِ شـناخته شـده و     مي دستاز مجموع آنچه گذشت به 
آورد و مهم، موجب تغير و انكسار دروني را در مواجهـه بـا رفتارهـاي نـاروا بـه وجـود مـي       

جـود  و انقبـاض روحـي و روانـي را نسـبت بـه امـور زشـت و ناهنجـار بـه و          حالتي از انزجار
و شرم ناميده » حيا«شود. اين حالت در ادبيات دين آورد و در نتيجه موجب ترك آن مي مي
  شود.  مي

تحليل ماهيت حيا نشان داد كه اين ويژگي، تركيبي است از فعل قبيح، درك نظارت، و 
گيرد، چه قبيح شرعي باشد يا قبيح عرفي و امر قبيح شكل ميبازداري. حيا هنگام مواجهه با 

عقلي. در اين موقعيت، اگر انسان خود را در حضور و نظارت ناظري محترم ببيند، حـالتي از  
 يدار شـتن يخوآورد كـه موجـب بـازداري و    تغير، انكسار، و انقباض روانـي بـه وجـود مـي    

هـا و مرحلـه   ام نفـس و تعـارض انگيـزه   و حالـت روانـي، در مقـ    يدار شتنيخوشود. اين  مي
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افتد كه نتيجه آن در مقام عمل، ترك يك رفتار منفي يا انجام يـك رفتـار   انتخاب اتفاق مي
  باشد. مثبت مي

نه بر پايه طمع استوار است و نـه بـر پايـه     يدار شتنيخوهمان گونه كه مشهود است، اين 
لـت و عظمـت و حرمـت فـرد نـاظر و      رعايـت جال ه از هر دو آزاد بوده و بر پايـه  ترس، بلك

كرامت نفس خودش، استوار است. اين تحليل از مفهوم حيا، با آنچه در اذهان مردم و حتـي  
دانند، متفاوت است. در اين تحليل، برخي متخصصين است كه آن را تقريباً معادل عفت مي

هـا از جملـه   هحيا فقط براي عفت نيست، بلكه عاملي عام و فراگير است كه در تمـامي زمينـ  
  آفرين است.  عفت، نقش

هاي خلـوت و  زدايي از موقعيتتوان به آسيبنكته مهم اين كه با تكيه بر اين مفهوم، مي
شود و افـراد در  گمنامي پرداخت. اگر حيا در افراد تقويت شود، بازدارندگي نيز تقويت مي

  .يابندخلوت و گمنامي افراد نيز مصونيت مي
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