بررسی روایی نقش تربیتی حیای ممدوح و مذموم ،راهکارهای تحصیل و
درمان

حیــا یکــی از مفاهیــم جوانحــی ارزشــمند تربیتــی در منابــع
چکیده دینــی اســت کــه آثــار شــگرف و بســیار مهمــی بــرای آن در
تربیــت انســانها ذکــر شــده اســت؛ امــا آن چیــزی کــه بــر
اســاس روایــات جــای تأمــل دارد ،آن اســت کــه همـهی اقســام حیــا چنیــن اهمیتی
ندارنــد ،بلکــه برخــی ضــدارزش هســتند .تحقیــق پیـشرو بــه دنبــال آن اســت کــه
مبتنــی بــر روایــات ،میــان حیــای ممــدوح و حیــای مذمــوم تفکیــک کنــد و پــس
از آن ،راهکارهــای تحصیــل حیــای ممــدوح و راهکارهــای درمــان حیــای مذمــوم
را ب ـرای تربیــت صحیــح انســان ارائــه منایــد .برخــی از نتایــج تحقیــق عبارتانــد
از .1 :راهکارهــای تحصیــل حیــای ممــدوح بــا راهکارهــای درمــان حیــای مذمــوم
متفــاوت اســت؛  .2راهکارهــای تحصیــل حیــا بهطورکلــی از دو راه آمــوزش حیــا
و ایجــاد آن بهدســت میآیــد کــه خــود ایجــاد حیــا نیــز متوقــف بــر متریــن
کــردن و نورانــی منــودن درونــی اســت؛  .3راهکارهــای درمــان حیــای مذمــوم نیــز
نیازمنــد مراحلــی همچــون تفکــر کــردن در قبــح نداشــن انجــام امــور شایســته
نــزد خداونــد متعــال ،تأمــل در بـیارزش بــودن ســخن دیگـران در برابــر خداونــد
متعــال و رعایــت کــردن اصــل تدریــج در مقابلــه بــا حیــای مذمــوم اســت.
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بیان مسئله

حیــا در نظــام تربیــت و تعلیــم اســامی بهعنــوان صفــت تربیتــی پایــه و ریشـهای معرفیشــده اســت،
چنانکــه در روایتــی از امــام صــادق(ع) اینگونــه میــان حیــا و ایــان ارتبــاط برقـرار میشــود :حیــا شــعبهای
از ایــان اســت .کســی کــه حیــا نــدارد ،ایــان نــدارد (ورام ،1410 ،ج  ،2ص 33؛ کلینــی ،1407 ،ج  ،2ص .)106
وجــود داشــن یــا نداشــن ایــن صفــت تأثیــر بسـزایی در صفــات دیگــر میگــذارد؛ بهطــور مثــال فرمودهانــد:
«برتریــن مــروت حیــا و مثــرهی آن عفــت اســت» 1و درنهایــت ،ایــن صفــت بهگونـهای بااهمیــت تلقــی شــده
اســت کــه بــدون برخــوردار بــودن اشــخاص از چنیــن صفتــی ،هیــچ خیــر و نیکــی در آنــان یافــت منیشــود
(متیمــی آمــدی2)606 ،1410 ،؛ بنابرایــن ،هیــچ جــای تردیــدی در اهمیــت حیــا و تأثیـرات شــگرف آن نیســت.
آنچــه جــای درنــگ و تأمــل دارد ،آن اســت کــه آیــا همـهی اقســام حیــا چنیــن اهمیتــی دارنــد و یــا اینکه
بعضــی از اقســام حیــا بــا توجــه بــه متعلقــی کــه دارنــد ،ناپســند تلقــی میشــوند ،چنانکــه چنیــن تقســیمی
در روایــات یافــت میگــردد کــه حیــا را بــه دو دســتهی عاقالنــه و احمقانــه تقســیم میکنــد (حــر عاملــی،
 ،1409ج  ،12ص 169؛ فیــض کاشــانی ،1406 ،ج  ،4ص 3)436؛ کــه بایســتی بــه تبییــن و تفکیــک مفهومــی
ایــن دو از یکدیگــر پرداخــت تــا روایاتــی کــه دربــارهی اهمیــت حیــا ذکــر شــده اســت ،بــر همـهی اقســام
حیــا مرتتــب نگــردد ،بلکــه بــا تبییــن مفهــوم حیــای ممــدوح و مذمــوم و مراتــب و اقســام آن ،از ســویی بــه
دنبــال راهکارهــای تحصیــل حیــای پســندیده و از ســوی دیگــر ،در پــی راهکارهایــی بـرای درمــان خجالــت
ناپســند برآمــد.
یکـی از پرسـشهای اساسـی ایـن اسـت :آیـا حیـا صفتـی درونـی یـا رفتـاری بیرونـی اسـت؟ بـا کاوش در
ماهیـت حیـا میتـوان بـه ایـن نکته دسـت یافت که حیـا صفتی درونی اسـت و ظهـور و بروز بیرونـی در آن
بهطـور قطعـی رشط نیسـت؛ زیـرا انسـانها از جهـت روانشناسـی ،انـواع و اقسـامی دارنـد و برخـی حـاالت
درونیشـان در ظاهـر هـم منعکـس میشـود و برخـی دیگـر در ظاهـر آنان منعکـس منیگردد .اگر شـخصی
بسـیار جـدی بـود و ظاهـر او دچـار تغییـرات منیشـد ،دلیلـی بـر بیحیایـی او منیشـود و ایـن شـخص ،تنهـا
بهسـبب شـاکله و تیـپ شـخصیتی ،حالـت خاصـی را از خـود بـروز منیدهـد؛ امـا برعکـس ،گاهـی در عـرف،
حیـا بـه همیـن حالـت ظاهـری شـناخته میشـود و از طریق تغییـرات چهره ،حیـا را میشناسـند ،چنانکه در
روایـات هـم همیـن معنـای عرفـی از حیا آمده اسـت که حال حیا بر پیامرب اکرم(ص) غلبه داشـته اسـت و حتی
از دخرتان جوان هم حیای بیشتری داشـتهاند (طربسـی ،1412 ،ص 17؛ مجلسـی ،1403 ،ج  ،16ص  4)230که
نشـانهی چنیـن حیایـی را از طریق بـروز آثار آن در صورت پیامرب اکـرم(ص) درمییافتند .در مقابل چنین حالتی
میتـوان شـخصی را لحـاظ کـرد کـه حیـا ورزد؛ اما با توجه به شـاکلهای کـه دارد ،آثار آن در ظاهـر وی پدیدار
نشـود .در چنیـن حالتـی نیـز ،شـخص از حیا برخوردار اسـت؛ زیـرا مالک تحقق حیـای پسـندیده دوری کردن
 -1أفضل املرؤة الحیاء و مثرته العفّة».
َ « -2م ْن َل َحیَا َء لَ ُه َل َخیْ َر ِفی ِه».
ق فحیاء العقل هو العلم و حیاء الحمق هو الجهل».
ص الحیاء حیاءان حیاء عقل و حیاء حم 
« -3قال رسول اللَّه 
ـول اللَّ ِه َح ِییّاً َل یُ ْسـأَ ُل شَ ـیْئاً إِ َّل أَ ْعطَا ُه َو َع ْن ُه ق ََال :كَا َن َر ُس ُ
ُـول كَا َن َر ُس ُ
ـول اللَّ ِه ص أَشَ ـ َّد َحیَـا ًء ِم َن الْ َع ْذ َرا ِء ِفـی ِخ ْد ِرهَا َو كَا َن
َ « -4عـ ْن أَبِـی َسـ ِع ٍید الْخُـ ْدر ِِّی یَق ُ
إِذَا كَ ِر َه شَ ـیْئاً َع َرفْ َنـا ُه ِفی َو ْج ِه ِه».
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از امـور زشـت و ناپسـند اسـت ،نـه بـروز آثـار حیا در ظاهـر اشـخاص ،چنانکـه در روایات میان حیـا و ایامن
رابطـهی وثیقـی بیـان شـده اسـت ،بهگونهای که هریـک باعث ترقی مرتبـهی صفت دیگر میگردد (منسـوب
بـه امام ششـم ،1400 ،ص .1)189

 .1مبانی نظری

مبانــی نظــری تحقیــق پیـشرو مبتنــی بــر نــگاه دروندینــی اســت ،بهگونـهای کــه منابــع دینــی بهویــژه
آیــات قــرآن کریــم و روایــات امئـهی معصومیــن دربــارهی موضــوع حیــا بررســی میشــود تــا از ســویی بتــوان
بهدرســتی میــان حیــای ممــدوح و مذمــوم تفکیــک کــرد و از ســوی دیگــر ،از طریــق آیــات و روایــات ،بــه
دنبــال راهکارهایــی بـرای تحصیــل حیــای ممــدوح و درمــان حیــای مذمــوم برآمــد.

 .2پیشینهی پژوهش

تاکنــون دربــارهی مفهــوم حیــا مقــاالت گوناگونــی بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت .برخــی از محققــان
مفهــوم حیــا را بهطــور مــوردی در نهجالبالغــه بررســی کردهانــد (شــاملی )1390 ،و برخــی دیگــر تنهــا بــه
دنبــال تبییــن راهکارهــای تقویــت حیــا (اکــری )1396 ،یــا برشــمردن آثــار فــردی و اجتامعــی برآمدهانــد
(کریمــی )1389 ،و گروهــی دیگــر آن را صفتــی دارای قبــض و بســط دانســتهاند ،بهگون ـهای کــه ممکــن
اســت فضیلتــی بنیادیــن یــا هیجانــی زودگــذر باشــد (ذوالحســنی )1395 ،و درنهایــت ،برخــی حیــا را در عرص
خاصــی همچــون عــر جاهلیــت بررســی تاریخــی کردهانــد (مقــدم متقــی .)1398 ،آنچــه ایــن تحقیــق را از
مقــاالت پیشــین متامیــز میکنــد ،آن اســت کــه ابتــدا بــه حقیقــت حیــا بهعنــوان صفتــی درونــی یــا بیرونــی
توجــهشــده و پــس از آن ،بــا تفکیــک حیــای ممــدوح از حیــای مذمــوم ،در پــی تبییــن راهکارهــای تحصیــل
حیــای ممــدوح و درمــان حیــای مذمــوم برآمــده اســت.

 .3روش تحقیق

هــدف ایــن پژوهــش تبییــن صحیــح حیــا و تفکیــک حیــای ممــدوح از حیــای مذمــوم اســت؛ تــا بــه
دنبــال آن راهکارهــای تحصیــل حیــای ممــدوح و مامنعــت از حیــای مذمــوم بررســی گــردد و گامــی نویــن در
جهــت تربیــت اســامی از طریــق عینیــت بخشــیدن بــه مفهــوم اســامی حیــا برداشــته شــود و میــان مــوارد
پســندیده و ناپســند آن در تربیــت اســامی خلــط نگــردد .بـرای رســیدن بــه چنیــن هدفــی ،روش توصیفــی و
تحلیــل مفهومــی اتخاذشــده اســت ،بدینصــورت کــه ابتــدا اقســام حیــا و بعــد تفاوتهــای حیــای ممــدوح
و مذمــوم تبییــن میشــود؛ ازجملــه حیثیــات اقســام حیــا ،حیــا از حیــث ممدوحیــت و مذمومیــت ،حیــا از
حیــث متعلــق و حیــا از حیــث اطــاق اســت .بــه دنبــال آن ،راهکارهــای تحصیــل حیــای ممــدوح از طریــق
آمــوزش و ایجــاد آن بررســی میگــردد و پــس از آن ،راهــکار درمــان حیــای مذمــوم و مراحــل درمانــی آن
تبییــن میشــود .تفکــر در قبــح نداشــن عمــل پســندیده ،تأمــل در بـیارزش بــودن ســخن دیگـران در برابــر

ِیم ُن بِالْ َحیَاء».
ِیمنِ َو ْال َ
ِیمنِ فَ ُقیِّ َد الْ َحیَا ُء ب ِْال َ
« -1ق ََال ال َّنب ُِّی ص الْ َحیَا ُء ِم َن ْال َ
بررسی روایی نقش تربیتی حیای ممدوح و مذموم ،راهکارهای تحصیل و درمان
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ســخن حــق و ترقــی دادن تدریجــی افعــال ازجملــه مراحــل درمانــی در تربیــت اســامی اســت.

 .4پرسشهای تحقیق

پرسشهای پژوهش بهطورکلی به پرسشهای اصلی و فرعی تقسیم میگردد.
الف .پرسش اصلی
پرســش اصلــی پژوهــش ایــن اســت :بــر اســاس منابــع دینــی ،چــه تفاوتهایــی میــان حیــای ممــدوح
و مذمــوم وجــود دارد و چگونــه میتــوان حیــای ممــدوح را کســب کــرد و از حیــای مذمــوم برحــذر مانــد؟
ب .پرسشهای فرعی
 .1حیا صفتی درونی است یا صفتی بیرونی؟
 .2چه اقسامی را برای حیا از حیث ممدوحیت و متعلق میتوان نام برد؟
 .3راهکارهای تحصیل حیای ممدوح چیست؟
 .4راهکارهای درمان حیای مذموم چیست؟

 .5یافتهها

 .1 .5پاسخ اصلی
حیــای ممــدوح مبتنــی بــر علــم و حیــای مذمــوم مبتنــی بــر جهــل اســت .حیــای ممــدوح را از طریــق
آمــوزش حیــا و ایجــاد آن میتــوان محقــق کــرد و مراحــل درمــان حیــای مذمــوم ســه مــورد اســت :تفکــر در
قبــح نداشــن عمــل پســندیده ،تأمــل در بـیارزش بــودن ســخنان اغیــار در برابــر ســخن حــق و ترقــی دادن
تدریجــی افعــال.
 .2 .5پاسخهای فرعی
 .1حیا حالتی درونی است که گاهی اوقات نشانههای بیرونی را هم به دنبال دارد.
 .2حیــا از حیــث ممدوحیــت ،بــه حیــای مذمــوم و ممــدوح و از حیــث متعلــق ،بــه حیــا در افعــال و
اشــخاص تقســیم میشــود.
 .3راهکارهای تحصیل حیای ممدوح آموزش حیا و ایجاد آن در درون شخص است.
 .4راهکارهــای درمــان حیــای مذمــوم تفکــر در زشــت نبــودن اعــال معــروف ،تأمــل در بیارزشــی
ســخن دیگ ـران کــه در برابــر ســخن حــق و ترقــی بخشــیدن تدریجــی بــه افعــال اســت.

.6اقسام حیا

 .1 .6اقسام حیا از حیث ممدوحیت :حیای ممدوح و حیای مذموم
در عـرف عمـوم ،مفهـوم حیـا برابـر با مفهوم خجالـت و رشم و در برابـر حیا ،بیحیایی و بیرشمی اسـت
کـه ایـن مـوارد بهصـورت دقیـق از یکدیگـر قابلتفکیک نیسـتند .حیا بـه لحـاظ متعلقهایی کـه دارد ،به دو
گونـهی پسـندیده و ناپسـند تقسـیم میشـود ،چنانکـه در روایتـی از رسـول اکـرم(ص) آمـده اسـت کـه حیا دو
قسـم دارد :حیـای خردمندانـه و حیـای نابخردانـه .حیـای خردمندانه مبتنی بـر علم و حیـای نابخردانه مبتنی
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بـر جهـل اسـت (کلینـی ،1407 ،ج  ،2ص 106؛ حرانـی ،1404 ،ص 45؛ طربسـی ،1385 ،ص .1)233 در ادامه ،به
تفاوتهـای ایـن دو سـنخ از حیـا بهتفصیـل پرداخته میشـود.
 .1 .1 .6مفهوم حیای ممدوح
حیــای ممــدوح در اصــل معنــای خــود ،یــک حالــت درونــی اســت کــه ســبب میگــردد انســان از انجــام
دادن کارهــای قبیــح و زشــت منزجــر شــود و از آن دوری کنــد .معمــوالً انســانها نســبت بــه کارهــای زشــت
واکنــش خاصــی نشــان میدهنــد کــه ندایــی درونــی در زمــان تصمیمگیــری ،آنــان را از انجــام آن منــع
میکنــد کــه از ایــن حالــت انزجــار بــه حقیقــت حیــا تعبیــر میشــود.
حیای ممدوح ناشی از علم است یا جهل؟
پرسشــی کــه دربــارهی حقیقــت حیــای ممــدوح مطــرح میگــردد آن اســت کــه آیــا در مــواردی کــه
شــخص زشــتی عملــی را منیدانــد و آن را انجــام میدهــد و یــا وجــوب انجــام عمــل حســنی را منیدانــد و
از آن اجتنــاب میکنــد ،بیحیــا محســوب میگــردد یــا آنکــه علــم و جهــل نقشــی اساســی در تحقــق حیــای
ممــدوح دارد .حقیقــت حیــای ممــدوح بــه هــان حالــت انزجــار از زشــتیها گفتــه میشــود؛ بنابرایــن،
شــخصی کــه منیدانــد کاری زشــت اســت و آن را انجــام میدهــد ،بیحیــا نیســت ،بلکــه ایــن شــخص
نســبت بــه مســئله جهــل دارد و جاهــل اســت .بیحیــا شــخصی اســت کــه زشــتی و قباحــت فعــل را درک
میکنــد و آن را مرتکــب میگــردد .ایــن مــورد در ُعــرف بســیار اتفــاق میافتــد کــه بــه شــخص نادانــی
بیحیــا گفتــه میشــود کــه بایســتی در اینگونــه نســبت دادنهــا دقــت نظــر بیشــری داشــت و آنهــا
را در مــوارد جهــل متامیــز از حالــت علــم بــه زشــتی منــود و تنهــا در حالــت دوم ،آنهــا را عــاری از حیــا
دانســت؛ بهطــور مثــال ،برخــی از کــودکان و نوجوانهــا چــون محیــط تربیتــی ســاملی ندارنــد ،آداب برخــورد
بــا بزرگتــر را آمــوزش ندیدهانــد و ممکــن اســت در برخــورد بــا یــک شــخص بزرگتــر ،آن احرتامــی را
کــه متوقــع اســت ،بــروز ندهنــد؛ بــه تعبیــر عرفــی ،اح ـرام بزرگتــر را نگــه منیدارنــد .در ایــن رشایــط،
گاهــی عــرف ایــن کــودک را بیحیــا تلقــی میکنــد ،غافــل از اینکــه وی اصـاً منیدانــد کــه ایــن کار زشــت
اســت تــا عمــل او مصــداق بیحیایــی ق ـرار گیــرد .درواقــع ،کــودک بهســبب تربیــت نادرســت ،نســبت بــه
احـرام گذاشــن بــه بزرگتــر خــود جاهــل اســت؛ نــه اینکــه بــا علــم بــه زشــتی و قباحــت ،آن عمــل را انجــام
میدهــد؛ بنابرایــن ،از آن عمــل زشــت منزجــر منیشــود.
شــاهد بــر ایــن مســئله کــه بســیاری از اوقــات ،کــودکان از روی جهــل مرتکــب اعــال زشــت میگردنــد،
نــه از روی علــم و عنــاد ،آن اســت کــه در مــواردی کــه زشــتی امــوری را درمییابنــد ،واکنــش نشــان میدهنــد
و خجالــت میکشــند و آثــار رشم و حیــا در آنــان پدیــدار میشــود .عمومـاً بســیاری از کارهــای بــدی را کــه
کــودکان انجــام میدهنــد ،بــه ســبب ندانســن اســت کــه در ایــن مــوارد ،بــه ایجــاد حیــا نیــاز نــدارد ،بلکــه
نیازمنــد آمــوزش حیــا اســت تــا زشــتیها را دریابــد و از آنهــا اجتنــاب کنــد کــه در قســم راهکارهــای
تحصیــل حیــای پســندیده بحــث میشــود.
از نظــر اخالقــی ،آن انســانهایی کــه در اثــر ناآگاهــی مرتکــب عمــل زشــتی میشــوند و نیــاز بــه
« -1ق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه ص الْ َحیَا ُء َحیَا َءانِ َحیَا ُء َعقْلٍ َو َحیَا ُء ُح ْمقٍ فَ َحیَا ُء الْ َعقْلِ ُه َو الْ ِعلْ ُم َو َحیَا ُء الْ ُح ْمقِ ُه َو الْ َج ْه ُل».
بررسی روایی نقش تربیتی حیای ممدوح و مذموم ،راهکارهای تحصیل و درمان
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آگاهــی دارنــد ،هیچوقــت نبایــد رسزنــش گردنــد؛ بهعنــوان منونــه ،رابطــهی بیحجابــی بــا بیحیایــی را
میتــوان بــر ایــن اســاس ارزیابــی کــرد .یــک درج ـهای از حجــاب طــوری اســت کــه اگــر کســی در محیــط
بیحجــاب بزرگشــده باشــد ،زشــتی آن را متوجــه منیشــود؛ پــس منیتــوان شــخصی را کــه در ایــن موقعیــت
پرورشیافتــه اســت ،بیحیــا تلقــی کــرد .برخــی انســانهایی کــه همیــن قبــح را درک منیکننــد ،بســیار
پاکدامــن هســتند ،از روابــط غیرقانونــی اجتنــاب دارنــد و بســیار نیــز خویشـندارند؛ امــا اگــر رصفـاً مــو و
دســت آنــان منایــان باشــد ،قبحــی را متوجــه منیشــوند؛ بنابرایــن منیتــوان گفــت ایــن شــخص بیعفــت یــا
بیحیاســت.
 .2 .1 .6مفهوم حیای مذموم
حیــای مذمــوم در جایــی مطــرح میگــردد کــه شــخص از انجــام امــور پســندیده یــا تــرک امــور ناپســند
رشم کنــد و دیگــران را نســبت بــه انجــام امــور پســندیده و تــرک امــور ناپســند نهــی ننامیــد ،چنانکــه
شــخصی کار خوبــی را در خیــاالت خــود ،کار بــدی تصــور میکنــد و بــا ایــن تصــور حیــا میکنــد و آن
را انجــام منیدهــد و دیگ ـران را بــه انجــام آن ترغیــب منیســازد .درواقــع ،در حیــای مذمــوم ،ب ـرای اف ـراد
مصــداق حیــا مشــتبه میگــردد .در بســیاری از مــواردی کــه افــراد بــه کارهــای خــوب اقــدام منیکننــد،
بــه همیــن صــورت اســت و جایــگاه امــور پســندیده و ناپســند نــزد افـراد تغییــر مییابــد .بــر اســاس ایــن،
حیــای مذمــوم زمانــی صــورت میپذیــرد کــه شــخص مصادیــق امــور ناپســند را در زمــرهی امــور پســندیده و
مصادیــق امــور پســندیده را در زمــرهی امــور ناپســند قـرار میدهــد ،بهگونـهای کــه نســبت بــه انجــام امــور
پســندیده امتنــاع م ـیورزد و نســبت بــه امــور ناپســند اجتنــاب منیکنــد؛ بهعبارتدیگــر ،حیــای مذمــوم
هنگامــی رخ میدهــد کــه شــخص از كارى كــه عامـهی مــردم آن را زشــت پندارنــد و درواقع ،زشــت نیســت و
عقـ ل صحیــح و رشع بــه آن حكــم مىکنــد ،رشمنــده شــود و آن را انجــام ندهــد؛ ماننــد رشمندگــى از پرســش
مســائل دینــی یــا بهجــا آوردن عبــادات رشعــی (فیضاالســام ،1379 ،ج  ،6ص .)1096
اگرچــه عــرف ریش ـهی حیــای پســندیده و ناپســند را یکــی میپنــدارد ،امــا ریشــه و اســاس ایــن دو
کام ـاً در جهــت مقابــل هــم ق ـرار میگیــرد .ریش ـهی حیــای پســندیده نــور درونــی ایــان اســت کــه بــه
تحقــق حیــا منجــر میشــود؛ امــا ریش ـهی حیــای مذمــوم نــور درونــی ایــان نیســت؛ زی ـرا ایــان انســان
را از زشــتیها بازم ـیدارد؛ نــه آنکــه وی را بــه ســوی آن متامیــل کنــد .بــا دقــت کــردن در یافــن ریش ـهی
چنیــن حیائــی مشــخص میگــردد کــه حیــای ناپســند ریشــه در حــظ و بهــرهی نفــس انســان دارد و حــظ
نفــس مســئلهای غیــر از نــور درون ایــان اســت؛ بهطــور منونــه ،هنگامیکــه شــخص دیگ ـران را از امــور
ناپســند بازمن ـیدارد و نهیازمنکــر منیکنــد ،بهســبب ضعــف و ذلــت درون شــخص اســت کــه در مقابــل
قــوت دیگـران شکســته میشــود و منیتوانــد اســتحکام داشــته باشــد ،افعــال و قضاوتهــای دیگـران در او
تأثیــر میگــذارد و نتیجـهی ایــن تأثیرپذیریهــا چنیــن میشــود کــه شــخص تابــع دیگـران میگــردد .چنیــن
حالتــی نهتنهــا میــان کــودکان ،بلکــه میــان بزرگســاالن نیــز مشــاهده میشــود.
 .2 .6اقسام حیا از حیث متعلق :حیا در افعال و اشخاص
گاهـی حیـا نسـبت بـه کارهـا و گاهـی نسـبت بـه افـراد سـنجیده میگـردد؛ یعنی گاهی شـخص نسـبت
بـه انجـام کاری و گاهـی از شـخص خاصـی حیـا میکند کـه این دو بـا یکدیگر تفـاوت دارنـد؛ بهعبارتدیگر،
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مرتبـهای از حیـا ایـن اسـت که انسـان نسـبت بـه اصل عمل قبیـح منزجر میشـود و مرتبهی دیگر این اسـت
کـه انسـان از انجـام آن نـزد دیگـران خجالت میکشـد و حیا میکند بهسـبب اینکه انجام دادن هر کار زشـت
و قبیـح در حضـور دیگران قبیحتر اسـت ،گاهی ممکن اسـت انسـان از عمل زشـتی در خلـوت و تنهایی خود
حیـا نکنـد؛ امـا از انجـام آن در حضـور دیگـران حیا مناید؛ چـون احراز و آشـکار کردن فعل قبیـح از اصل فعل
قبیح ،أقبح اسـت؛ یعنی خجالت از آشـکار شـدن آن بیشتر از انجامش اسـت که این مرتبهی خجالت بسـتگی
بـه میـزان حیایی دارد که در قلب انسـان اسـت.
 .3 .6اقسام حیا از حیث اطالق :حیای مطلق و حیای مقید
حیــا از حیــث اطــاق و تقییــد بــه دو دســتهی مطلــق و مقیــد تقســیم میشــود .حیــای مطلــق هنگامــی
اســت کــه انســان از همـهی کارهــای زشــت نفــرت دارد و از انجــام آن حیــا میکنــد ،چــه انجام عمل یادشــده
در مألعــام و چــه در خلوتخان ـهی نفــس انســان باشــد .حیــای مقیــد زمانــی خواهــد بــود کــه انســان کار
زشــت را بخواهــد در مألعــام مرتکــب شــود کــه در صــورت انجــام نــدادن آن ،حیــا بــر آن اطــاق گــردد،
درحالیکــه اگــر شــخص در خلــوت خــود عمــل قبیــح را مرتکــب شــود ،بنــا بــر اصطــاح حیــای مقیــد ،بــر آن
حیــا اطــاق منیگــردد؛ زی ـرا قیــد مألعــام در آن یافــت منیشــود.
البتــه از نــگاه ادیــان الهــی و حقیقــی بــه عــامل ،هیــچ شــخصی تنهــا نیســت؛ زیـرا تحــت هــر رشایطــی،
خــدای بیهمتــا در کنــار او حضــور دارد و اولیــای الهــی و مالئکــه حــارض و ناظــر هســتند ،چنانکــه خداونــد
ـب
ـردُّونَ إِ َل َعالِـ ِـم الْ َغ ْیـ ِ
متعــال میفرمایــدَ « :و ُقــلِ ا ْع َملُــوا ف ََسـ َی َرى اللَّــهُ َع َملَكُـ ْ
ـم َو َر ُســولُهُ َوالْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ َو َسـ ُ َ
ـم تَ ْع َملُــونَ (توبــه )105 :و بگــو[ :هــر كارى مىخواهیــد] بكنیــد ،كــه بـهزودی
ـم بِ َــا كُ ْن ُتـ ْ
َوالشَّ ـ َها َد ِة َف ُی َن ِّب ُئكُـ ْ
خــدا و پیامــر او و مؤمنــان در كــردار شــا خواهنــد نگریســت و ب ـهزودی بهســوی دانــاى نهــان و آشــكار
بازگردانیــده مىشــوید؛ پــس مــا را بــه آنچــه انجــام مىدادیــد ،آگاه خواهــد كــرد ».چنانکــه در روایاتــی
کــه در ذیــل آیـهی یادشــده آمــده اســت ،بــر شــاهد بــودن اولیــای الهــی و مالئکــه تأکیــد و ترصیــح گردیــده
اســت (صفــار ،1404 ،ج  ،1ص 424؛ قمــی ،1404 ،ج  ،1ص .)304
اگــر انســان حضــور مالئکـهی الهــی را احســاس کنــد ،حتــی از انجــام مجموعـهای از امــوری کــه مجبــور
بــه انجــام آن اســت و در طبیعــت و رسشــت انســان وجــود دارد ،نیــز حیــا خواهــد کــرد.

 .7راهکارهای تحصیل حیای ممدوح

بهطورکلــی دو راهــکار ب ـرای تحصیــل حیــای ممــدوح قابلذکــر اســت :آمــوزش حیــا و ایجــاد حیــا کــه
در ادامــه بهتفصیــل بــه آن پرداختــه میشــود.
 .1 .7آموزش حیا
انسـان اگر بخواهد نسـبت به کاری حیای ممدوح داشـته باشـد ،باید دو مسـئله را در وجود خود وجدان
کنـد :نخسـت ،درک منایـد کـه ایـن کار زشـت اسـت و دوم ،حالـی در درون خود داشـته باشـد که از زشـتیها
انزجـار و نفـرت داشـته باشـد ،چنانکـه در دسـتورهای دینی ذیل بحث اهمیـت امربهمعـروف و نهیازمنکر،
بـر وجـود چنیـن حالتـی تأکیـد شـده اسـت (مفیـد ،1413 ،ص 808؛ طوسـی ،1407 ،ج  ،6ص 181؛ مجلسـی،
بررسی روایی نقش تربیتی حیای ممدوح و مذموم ،راهکارهای تحصیل و درمان
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 ،1406ج  ،11ص  1.)48در غیر این صورت ،اگر انسـان از کارهای زشـت انزجار نداشـته باشـد ،خواه زشـتی آن
را ادراک کنـد یـا نـه ،در هـر صـورت حیـا محقق نخواهد شـد؛ بنابراین ،برای آنکه حیا نسـبت بـه افراد جاهل
محقق شـود ،بایسـتی به آنان حسـن و وجوب انجام واجبات و زشـتی امور ناپسـند آموزش داده شـود تا در
پـی آن ،شـخص بـه امـور حسـن و قبیـح علـم پیدا کند و نسـبت به تـرک امور واجـب و انجام امـور مذموم و
حـرام حیـا منایـد .ایـن راهکار تـا زمانی راهگشـا خواهد بود که جهل تنها مانع شـخص در بیتوجهـی به امور
حسـن و ناپسـند باشـد؛ اما اگر شـخص نسـبت به چنین اموری علم داشـته باشـد ،بایسـتی به راهکار ایجاد
حیـا توجـه کـرد که در بخـش بعدی بحث میشـود.
 .2 .7ایجاد حیا
افــرادی کــه ناپســندی امــور قبیــح را درمییابنــد و درعینحــال ،از انجــام آن هیچگونــه ناراحتــی و
انزجــاری در درونشــان پیــدا منیشــود و بــه عبارتــی ،خوبــی و بــدی بـرای آنــان یکســان اســت ،بــه اینگونــه
اف ـراد «بیحیــا» گفتــه میشــود؛ زی ـرا شــخص میدانــد ایــن کار ناپســند اســت و بــا علــم بــه آن مرتکــب
میشــود و هنــگام انجــام عمــل زشــت ،هیــچ ســختی را در درون متحمــل منیگــردد ،درحالیکــه شــخص
باحیــا اگــر بخواهــد کار بــدی را انجــام دهــد ،در درون خــود حالــت انزجــار و دشــواری را احســاس میکنــد،
بهگونـهای منیتوانــد بهآســانی مرتکــب عمــل قبیــح شــود؛ بهطــور مثــال ،دوســتان بــد یــا عواملــی دیگــر او
را وادار بــه ایــن کار ناپســند کردهانــد؛ امــا بههرحــال ،او از انجــام ایــن کار خجالــت میکشــد.
در ایجــاد حیــا نســبت بــه چنیــن اف ـرادی دو کار بایســتی صــورت پذیــرد .1 :آمــوزش اولی ـهی حیــا بــه
انســان؛  .2درونــی کــردن ایــن مســئله در فــرد ،بهگونـهای کــه بــدی را از خوبــی تشــخیص دهــد .برخــی از
انســانها بالفطــره ایــن تشــخیص را دارنــد و نــور فطــرت باعــث تشــخیص میشــود؛ امــا دســتهای دیگــر
هســتند کــه بهتنهایــی متوجــه منیشــوند و بایــد آمــوزش ببیننــد .در ایــن اف ـراد «نــور فطــرت» بهســبب
تربیــت غلــط و یــا در اثــر ارتبــاط بــا اف ـراد نااهــل یــا رشایــط خانوادگــی و محیطــی خامــوش شــده اســت،
چنانکــه در برخــی آیــات (فرقــان 2)28 :بــه تأثیـرات دوســت بــد اشارهشــده (مجلســی ،1404 ،ج  ،7ص  )134و
در برخــی روایــات بــه ایــن مســئله ترصیحشــده اســت کــه فرزنــد در اثــر تأثیرپذیــری شــدید از پــدر و مــادر
خــود یهــودی یــا مســیحی میگــردد (ابنبابویــه ،1413 ،ج  ،2ص 49؛ حلــی ،1407 ،ص .)317
نکتـهی قابلتوجــه ایــن اســت کــه اگرچــه در روایــات حیــای ناپســند را حیــای ناشــی از جهل دانســتهاند؛
امــا مقصــود ایــن نیســت کــه شــخص مرتکــب قبایــح و زشــتیها گــردد ،بــدون آنکــه زشــتی آنهــا را بدانــد،
بلکــه منظــور ایــن اســت کــه شــخص در عیــن آنکــه زشــتی عمــل را میدانــد؛ امــا از آن بازداشــته منیشــود؛
بــه تعبیــر بهــر ،در ایــن روایــت ،علمــی کــه بــه عمــل مطابــق بــا آن منجــر نگــردد ،چیزی جــز جهــل نخواهد
بــود و درواقــع ،علمــی نــزد دیــن مبیــن اســام ارزشــمند اســت کــه منجــر بــه عمــل شــود .شــاهد چنیــن
تفســیری از معنــای جهــل در چنیــن روایاتــی آن اســت کــه شــخصی کــه مرتکــب امــور ناپســند میگــردد،
درحالیکــه نســبت بــه زشــتی آن جاهــل اســت ،مســتحق لــوم و رسزنــش و عقــاب نیســت (نــک .طربســی،
« -1قال أمیر املؤمنین علیهالسالم :من ترك إنكار املنكر بقلبه و یده و لسانه فهو میت بین األحیاء».
« -2یا َویْلَت ى لَیْتَن ی لَ ْم أَت َِّخ ْذ فُالناً خَلیال».
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 ،1372ج  ،2ص 690؛ مــکارم شــیرازی ،1371 ،ج  ،2ص )400؛ زیـرا تکالیــف خداونــد متعــال مطابــق بــا تــوان
افـراد اســت (بقــره 1،)286 :درحالیکــه شــخصی کــه متصــف بــه صفــت حیــای ناپســند میگــردد ،مســتحق
رسزنــش و عقــاب اســت .اگــر فــردی در محیــط ســاملی تربیــت شــود و زشــتی بیحجابــی ب ـرای او تفهیــم
گــردد ،یــا آمــوزش داده شــود و او پــس از ایــن آمــوزش و تفهیــم ،بیحجــاب شــود ،نشــان میدهــد کــه
شــخص حیــا نــدارد ،چنانکــه در روایــات بــه ایــن نکتــه ترصیحشــده کــه حیــا ســبب پاکدامنــی اســت
(لیثــی واســطی ،1376 ،ص 282؛ متیمــی آمــدی ،1410 ،ص  )396و بــه میـزان حیــا ،پاکدامنــی پدیــد میآیــد؛
بنابرایــن ،بایســتی حتـاً میــان مرحلـهی آگاهــی و صفــت اخالقــی تفکیــک قائــل شــد ،بهگونـهای کــه اگــر
شــخص در عیــن علــم بــه ناپســند بــودن کاری ،آن را انجــام داد ،از مصادیــق بیحیایــی بهشــار میآیــد و از
طریــق درونــی کــردن حالــت انزجــار نســبت بــه آن ،درصــدد اصــاح حالــت بیحیایــی افـراد برآمــد.
 .1 .2 .7راههای ایجاد حیا
 .1 .1 .2 .7مترین کردن
چنانکــه بیــان شــد ،حیــا حالتــی درونــی اســت کــه ســبب میشــود انســان از انجــام کارهــای زشــت
منزجــر گــردد .متریــن کــردن یکــی از راههــای متــداول و فراگیر بـرای تحصیل صفت حیا اســت؛ بهطــور مثال،
شــخصی کــه کار زشــتی را مرتکــب میشــود ،متریــن کنــد تــا در اثــر متریــن تــرک ایــن عمــل ،آهستهآهســته
حالــت حیــا در او بهوجــود میآیــد ،چنانکــه «روانشناســان مكتــب رفتارگرایــى ،در زمین ـهی یادگیــرى ،بــر
رفتــار مشــهود تأكیــد دارنــد .پاولــف ،ثرندایــك و اســكیرن ،هرکــدام بــه نحــوى بــر تكـرار و متریــن عمــل در
حصــول یادگیــرى نظــر دارنــد .ثرندایــك در قانــون متریــن خــود مىگویــد :پیوندهــاى میــان محــرك و پاســخ
بــر اثــر اســتفاده ،نیرومنــد مىشــوند»(دیلمی و آذربایجانــی ،1380 ،ص 213؛ نــک .هرگنهــان ،1374 ،ص .)87
بـا توجـه بـه تعریفـی کـه بیـان شـد ،ایـن کار یعنی متریـن رصف بـدون توجـه به نیـات درونـی بهعنوان
دسـتورالعمل اولیـه صحیـح نیسـت؛ زیـرا نتیجهی متریـن «عادت» میگـردد .درواقـع ،نتیجهاش این منیشـود
کـه انسـان از چیـزی خویشتنداری و اجتنـاب کند که قبیح یا زشـت میداند؛ بنابراین ،چنیـن راهکاری اگرچه
در روایات نیز بر آن تأکید شـده اسـت (حر عاملی ،1409 ،ج  ،1ص 94؛ حکیمی ،1380 ،ج  ،1ص  2،)505تنها
بهعنـوان راهکارهـای ثانویـه لحـاظ میگردد و بایسـتی به دنبـال راهکارهای اصیلتـری بود.
 .2 .1 .2 .7نورانی کردن درون
واقعیــت و منشــأ صفــت حیــا در ادبیــات دینــی ،نورانیــت درون اســت کــه آن نــور حالــت اجتنــاب را در
انســان ایجــاد میکنــد .علــت اجتنــاب فــرد مؤمــن از کار زشــت در بیــان تشــبیه ،ماننــد ایــن اســت کــه از یک
بــوی نامطبــوع آزرده میشــود؛ یــا از طعــم غذایــی حالــت ناخوشــایندی در درون وی بهوجــود میآیــد.
ایــن حــال درونــی انســان باعــث اینگونــه واکنشهــا میگــردد .قلــب انســان مؤمــن بایــد بهگونـهای باشــد
کــه در برابــر بدیهــا بهطورکلــی منزجــر شــود .ایــن حــال درونــی بــا بهدســت آوردن ارتبــاط بــا طــرف
مقابــلِ ایــن صفــت رذیلــه بهدســت میآیــد؛ یعنــی مؤمــن بایــد هــان حالــی کــه نســبت بــه مواجهــه بــا
ِّف اللَّ ُه نَفْساً إِالَّ ُو ْس َعها لَها».
« -1ال یُ َكل ُ 
« -2كَا َن َعلِ ُّی بْ ُن الْ ُح َسیْنِ ع یَق ُ
ُول إِنِّی لَ ُ ِح ُّب أَ ْن أُدَا ِو َم َع َل الْ َع َملِ َو إِ ْن قَل».
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مســائل بــد پیــدا میکنــد ،هــان حــال را نســبت بــه کارهــای زشــت نیــز داشــته باشــد و از درون حالــت
(ع)
انزجــار ب ـرای او ایجــاد شــود تــا همیشــه نیــاز بــه کنــرل بیرونــی نداشــته باشــد ،چنانکــه امیراملؤمنیــن
یکــی از مراحــل توب ـهی واقعــی را آن میدانــد کــه شــخص هامنگونــه کــه لــذت گنــاه را بــه نفــس خــود
1
چشــانده اســت ،ســختی اعــال صالــح را بچشــاند (ســید رضــی ،1414 ،ص .)549
عقــل و حیــا در انســانها بــا توجــه بــه فطــرت الهــیای (روم )30 :وجــود دارد کــه در درونشــان
نهادینهشــده اســت (طربســی ،1412 ،ج  ،3ص  ،)266بــا ایــن تفــاوت کــه حیــا از نظــر رتبــه پایینتــر از عقــل
اســت .در مرتبـهی حیــا ،انســان خودبهخــود از کار زشــت منزجــر اســت و نیــازی بــه تفکــر و تصمیمگیــری
و میــل بــه تــرک و کنــرل خــود نــدارد؛ زیـرا ایــن امــور مربــوط بــه عقــل اســت؛ بهعنوانمثــال ،مســلامنان
در خــروج از منــزل لباســی بــا پوشــش کامــل را انتخــاب میکننــد .هنگامیکــه ایــن مســلامن بــا پوشـشهای
غربــی مواجــه میشــود ،خودبهخــود حیــا میکنــد؛ زی ـرا ِ
«ســر» از عوامــل حیــا اســت .مســلامنان از ابتــدا
ســر و پوشــش داشــتهاند و در ایــن مــوارد نیــازی بــه تفکــر ندارنــد کــه آیــا مثـاً بــا شــلوار کوتــاه در خیابــان
حــارض شــوند یــا خیــر؟ یــا اینکــه منفعتهــای ایــن کار را بســنجند و در مرحلـهی آخــر تصمیمگیــریکننــد.
انسـان نسـبت بـه مـواردی کـه حالت حیا در انسـانها وجود نـدارد ،تفکر میکند و کار را میسـنجد و از
نظـرات دیگـران دربـارهی قباحـت و صحیـح بودن آن عمل اسـتفاده میکند و علیرغم میل به انجـام آن کار،
مرتکـب آن منیشـود .در اینجـا بحـث قـوای عاقلـه مطـرح میشـود .در مواردی کـه نفس غلبـه میکند ،عقل
وارد کار میگـردد و آن را کنترل میکنـد؛ امـا حیـا یـک پلـه عقبتـر اسـت .انسـان وقتـی حیـا دارد ،از درون
خـود نسـبت بـه آن کار زشـت واکنش نشـان میدهـد و نیازی بـه کمک قوهی عاقلـه ندارد.
انســان مؤمــن ب ـرای رســیدن بــه مرحل ـهی حیــا ،نخســت بایــد زشــتیها را شناســایی کنــد و دوم ،بایــد
نــوری در وجــود او باشــد کــه بــه مقــدار آن نــور ،از آن ظلمــت و تاریکــی بیـزارشــود .راه تحصیــل ایــن نــور
گاهــی وراثتــی اســت کــه شــامل افـرادی اســت کــه پــدر و مــادر خاصــی دارنــد و یــا غــذای حــال بــه آنــان
دادهشــده اســت؛ ایــن افـراد خودبهخــود باحیــا هســتند .گاهــی تحصیــل ایــن نــور از راه تربیــت اســت؛ امــا
راهــکار کلــی ب ـرای تحصیــل ایــن نــور ،مراقبــه و تقواســت کــه در اثــر رعایــت ایــن دو ،قلــب خودبهخــود
نورانیــت پیــدا میکنــد و روزب ـهروز حیــا و بازدارندگــی او نســبت بــه کارهــای بــد بیشــر میشــود؛ امــا
نســبت بــه کارهــای خــاص و جزئــی ،بــا توجــه بــه آنکــه هــر عملــی بـرای خــود نــور ویــژهای دارد ،انســان اگر
توانایــی داشــته باشــد کــه آن نــور مخصــوص را بهدســت آورد ،از ســوی مقابــل آن کمکــم بی ـزار میشــود؛
بهعنوانمثــال ،شــخصی از نپوشــیدن لبــاس کامــل ،حیــا بهصــورت جــدی نــدارد؛ امــا از دروغ گفــن حیــا
دارد؛ یعنــی نــور صــدق دارد؛ امــا نــور پوشــش و ســر را نــدارد .کارهــای گوناگــون هرکــدام بـرای خــود یــک
نــور و ظلمــت ویــژهای دارنــد .انســان اگــر بتوانــد ب ـرای مدتزمانــی آن کار خیــر را انجــام دهــد و تک ـرار
کنــد ،آهستهآهســته نــور آن کار خیــر در وجــودش تثبیــت میشــود و از ســوی مقابــل ایــن صفــت منزجــر
میگــردد و نســبت بــه آن از درون مخالفــت میکنــد.
یـق الْج ِْسـ َم أَلَـ َم الطَّا َعـ ِة ك ََما أَ َذقْتَـ ُه َح َل َو َة
السـا ِد ُس أَ ْن ت ُِذ َ
 َ« -1أَ ت َـ ْدرِی َمـا ِال ْسـ ِت ْغفَا ُرِ -ال ْسـ ِت ْغفَا ُر َد َر َجـ ُة الْ ِعلِّیِّیـ َن َو هُـ َو ْاسـ ٌم َوا ِقـ ٌع َع َلى ِسـتَّ ِة َم َعـانٍ َ ...و َّ
ا لْ َم ْع ِصیَة».
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در بعضــی از کتــب اخالقــی گفتهشــده اشــت (غزالــی ،1426 ،ج  ،9ص 58؛ مــکارم شــیرازی ،1385 ،ج ،3
ص  )150بـرای ایجــاد ســجایای اخالقــی همچــون حیــا بایــد متریــن کــرد .اگــر منظــور ایــن اســت کــه ِصف
متریــن کــردن حیــاآور باشــد ،ایــن مطلــب اعتبــار نــدارد و صحیــح نیســت؛ زیـرا محصــول متریــن تنهــا عــادت
اســت و متریــن غیــر از حیــا اســت؛ بنابرایــن ،بایــد ایــن گفتـهی علــای اخــاق اینگونــه تفســیر شــود کــه
اف ـراد هنگامیکــه بــر یــک کار خیــر مداومــت میکننــد ،کمکــم نــور آن کار خیــر در وجــود آنــان متمرکــز
میگــردد و پــس از تحصیــل نــور ،حالــت انزجــار از طــرف مقابــل آن عمــل برایشــان پدیــد میآیــد و نســبت
بــه آن عمــل حیــا پیــدا میکننــد ،چنانکــه فیــض کاشــانی ذیــل بحــث رذیل ـهی خشــم اینچنیــن بــه نقــش
متریــن میپــردازد کــه متریــن هم ـراه بــا شــناخت گرفتاریهــای صفــات رذیلــه تأثیــر بس ـزایی بــر نفــس
انســان میگــذارد و موجــب میگــردد نفــس از آن امــور ناپســند روى برگردانــد و از زشــتى آنهــا متنفــر
شــود (فیــض کاشــانی ،1372 ،ج  ،5ص .)418
از ایــن نکتــه دانســته میشــود کــه حیــا مراتبــی دارد؛ یعنــی ممکــن اســت شــخصی از دروغ گفــن
خجالــت بکشــد و حیــا کنــد ،امــا از بیحجابــی حیــا نکنــد .ممکــن اســت از آزار دادن دیگـران حیــا داشــته
باشــد ،امــا از کار زشــت دیگــری حیــا نداشــته باشــد .بهســبب اینکــه نــور بعضــی از افعــال در وجــود افـراد
موجــود اســت و نــور بعضــی از افعــال دیگــر در وجــود آنــان یافــت منیشــود و بایســتی درصــدد تحصیل نور
آنهــا برآیــد .در کالم امئــه(ع) بســیار آمــده اســت کــه هــر امــر پســندیدهای نــوری دارد و بــا یکدیگــر متفــاوت
و تأثیــر آنهــا نیــز بــا یکدیگــر متفــاوت اســت ،بهگونـهای کــه ممکــن اســت شــخص نــور عبــادت ،قــرآن یــا
وضــو داشــتهباشــد؛ امــا در اثــر عملکــرد نادرســتی و یــا عــروض اتفاقاتــی ،از برخــی نورهــا محــروم گــردد
(نــوری ،1408 ،ج  ،4ص )241؛ 1پــس اگــر شــخصی در زمینـهی خاصــی بیحیــا باشــد ،راه تحصیــل حیــا بـرای
او ایــن اســت کــه در آن زمینــه بســیار کار خیــر انجــام دهــد تــا آهستهآهســته نســبت بــه هــان ،حالــت
حیــا پیــدا کنــد؛ امــا راه تحصیــل حیــا بهطورکلــی مراقبــه و تقواســت (برقــی ،1371 ،ج  ،1ص  .)3انســان بــه
هــر مقــدار کــه تقــوا داشــته باشــد ،بــه هــان مقــدار نورانیــت پیــدا میکنــد و بــه هــان مقــدار ،منشــأ حیــا
در وجــود او قویتــر و حــال اجتنــاب او نیــز افزایــش مییابــد.

.8راهکار درمان حیای مذموم

درمــان صفــت حیــای مذمــوم کامـاً بــا مســئلهی حیــای ممــدوح متفــاوت اســت؛ زیـرا در حیــای ممدوح
انســان نســبت بــه انجــام زشــتیها ،هرچــه بیشــر در درون خــود احســاس رشم کنــد ،بهــر اســت و متعلــق
آن گاهــی افـراد و گاهــی اعــال اســت و امــا حیــای ناپســند نخســت و بالــذات در برابــر افـراد اســت ،نــه
اعــال ،بهگون ـهای کــه انســان تحــت تأثیــر دیگ ـران بــا کوچــک دیــدن خــود آزرده میشــود و بهتبــع آن
ســعی میکنــد کاری را انجــام ندهــد کــه موجــب آزردگــی خاطــر را فراهــم مـیآورد .بــر اســاس ایــن ،بـرای
درمــان حیــای مذمــوم بایــد اســباب مقابلــه بــا افـرادی فراهــم شــود کــه موجــب آزردگــی خاطــر میگردنــد.

اب ت َ َج َّر َد قَلْبُ ُه لِلْ ِق َرا َء ِة ف ََل یَ ْعرِضُ ُه َعار ٌِض فَیُ ْح َر َم بَ َركَ َة نُو ِر الْ ُق ْرآنِ َو فَ َوائِ ِده».
« -1إِذَا ت َ َف َّر َغ نَف ُْس ُه ِم َن الْ َ ْسبَ ِ
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 .1 .8مراحل درمان حیای مذموم
مراحلی برای درمان حیای مذموم وجود دارد که در ادامه بحث میشود.
 .1 .1 .8تفکر در قبح نداشنت عمل پسندیده
بــرای درمــان حیــای مذمــوم بایســتی بهصــورت مهندســی معکــوس پیــش رفــت ،بدینصــورت کــه
شــخص از طریــق تفکــر بدیــن مســئله دســت یابــد کــه عمــل یادشــده درواقــع و حقیقــت قُبحــی نــدارد؛
یعنــی در وهلـهی اول در وجــود خــود مــرز میــان حیــای ممــدوح از حیــای مذمــوم را از یکدیگــر متیــز دهد و
تفکیــک کنــد و دچــار وسوسـهی نفــس نشــود و در غیــر ایــن صــورت ،نفــس بــر انســان غلبــه میکنــد و باور
قبیــح بــودن نســبت بــه حیــای مذمــوم در او تشــدید میگــردد و خجالــت کشــیدن در ایــن امــور را بـرای او
طبیعــی جلــوه دهــد؛ بنابرایــن ،شــخصی کــه مبتــا بــه حیــای مذمــوم شــود ،بایســتی از طریــق تفکــر دقیــق
دریابــد کــه ایــن مــورد از مــوارد حیــای مذمــوم بهحســاب میآیــد و جــزو مصادیــق حیــای ممــدوح نیســت.
 .2 .1 .8تأمل در بیارزش بودن سخن دیگران در مقابل سخن حق
در مرحلـهی دوم راهــکار ،بایســتی در بـیارزش بــودن ســخن دیگـران در مقابــل حــق تأمــل کنــد و بــه
خــود ایــن مطلــب را گوشــزد منایــد کــه وقتــی ایــن فعــل نــزد خداونــد منشــأ خیــر و برکــت دانســته شــده
اســت و خداونــد آن را دوســت دارد ،تفاوتــی منیکنــد کــه دیگـران وی را بهســبب انجــام دادن آن مســخره
مناینــد یــا نــه ،بلکــه بایــد آن فعــل را انجــام دهــد و دربــارهی بیارزشــی ســخن دیگـران در برابــر ســخن حــق
تفکــر ،تکـرار و مــرور کنــد تــا اینکــه مــاک انجــام فعــل مطابقــت عمــل بــا رضایــت خداونــد متعــال باشــد،
نــه مــردم ،چنانکــه در روایــات از عالئــم صحــت یقیــن انســان ایــن نکتــه دانســته شــده اســت کــه رضایــت
مــردم را بــر ســخط الهــی ترجیــح ندهــد (اســکافی ،1404 ،ج 54؛ مجلســی ،1404 ،ج  ،7ص .)356
 .3 .1 .8ترقی دادن تدریجی افعال
هنگامیکــه انســان در اصــل خــوب بــودن آن کار و بیارزشــی حــرف دیگـران تأمــل کــرد ،در مرحلـهی
بعــد بایــد ســعی کنــد ماننــد همـهی مســائل مهارتــی ،از کارهــای کوچــک رشوع و بــه طــرف کارهــای بــزرگ
حرکــت منایــد؛ بهعنــوان منونــه ،فــردی کــه خجالــت میکشــد در یــک جمعیــت هزارنفــری ســخرنانی کنــد ،در
ابتــدا بایــد بـرای چنــد نفــر از دوســتان خــود ســخرنانی منایــد تــا اشــتباهاتش مشــخص و رفــع گــردد و پــس از
آن ،در مرحلـهی بعــدی میــان یــک جمــع ده یــا بیســت نفــری ســخرنانی کنــد و پس از تســلط بیشــر ،در یک
جمــع هـزار نفــری ســخرنانی کنــد؛ زیـرا عمــل یادشــده عملــی پســندیده و مطابــق بــا حــق اســت و قضــاوت
دیگـران در پیشــگاه خداونــد متعــال معیــار نیســت ،بلکــه انســان بایــد بــا ایــن توهــم درونــی خــود مبــارزه
کنــد .اگــر انســان دفعتــاً و بهیکبــاره منیتوانــد بــا آن مبــارزه منایــد ،بایــد تدریجــی و آهستهآهســته
از کارهایــی رشوع کنــد کــه برایــش مقــدور اســت ،هرچنــد کــم باشــد؛ ســپس کمکــم بــه ســوی کارهــای
بزرگتــر حرکــت کنــد.

نتیجهگیری

بــا بررســی روایــات دربــارهی حیــا میتــوان آن را بــه دو گونـهی پســندیده و ناپســند تقســیم کــرد کــه
راهــکار تحصیــل حیــای ممــدوح بــا راهــکار درمــان حیــای مذمــوم متفــاوت اســت؛ زیـرا در حیــای ممــدوح
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متعلــق آن افـراد و افعــال اســت .بهطورکلــی ،در حیــای ممــدوح دو راهــکار قابلارائــه اســت :آمــوزش حیــا
و ایجــاد حیــا کــه راههــای ایجــاد حیــا هــم متریــن کــردن و ایجــاد نورانیــت درونــی اســت تــا شــخص نســبت
بــه قبایــح و زشــتیها واکنــش نشــان دهــد و نســبت بــه امــور حســن رغبــت کنــد و آن را انجــام دهــد .در
رابطــه بــا راهــکار درمــان حیــای مذمــوم نیــز بایســتی مراحلــی گامبـهگام را مالحظــه کــرد و ابتــدا بایســتی
در قبــح نداشــن اعــال پســندیده در نــزد خداونــد توجــه منــود؛ پــس از آن ،در بـیارزش بــودن ســخن مــردم
تأمــل کــرد و درنهایــت ،بهتدریــج از امــور کوچــک بــه ســوی امــور بزرگتــر حرکــت کــرد تــا بهتدریــج ،رشم
و حیــای مذمــوم بهطــور کامــل از میــان بــرود.
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•فیضاالســـام اصفهـــاىن ،عىلنقـــى؛ ترجمـــه و رشح نهـــج البالغـــة؛ تهـــران :مؤسســـهی چـــاپ و نـــر تألیفـــات
فیضاإلســـام 1379 ،ش.
•فیض كاشاىن ،محمدمحسن؛ الوافی؛ اصفهان :كتابخانهی امام أمیراملؤمنین عىل علیهالسالم 1406 ،ق.
•قمى ،عىلبنابراهیم؛ تفسیر القمی؛ قم :دار الكتاب 1404 ،ق .
•مجلىس ،محمد باقر؛بحاراألنوار؛ بیروت :دار إحیاء الرتاث العربی 1403 ،ق.
•ـــــــــــــــــ؛ مرآةالعقول فی رشح أخبار آلالرسول؛ تهران :دار الكتب اإلسالمیة 1404 ،ق.
•مجلىس ،محمدتقى؛ روضة املتقین فی رشح من ال یحرضه الفقیه؛ قم :مؤسسه فرهنگى اسالمى كوشانبور 1406 ،ق.
•مفید ،محمدبنمحمد؛ املقنعة؛ قم :كنگره جهاىن هزاره شیخ مفید 1413 ،ق.
•مقدم متقی ،امیر؛ حیا و عفاف در فرهنگ عرص جاهلی؛ مجله سفینه ،شامرهی  1398 ،63ش.
•مکارم شیرازی ،نارص؛ اخالق در قرآن؛ قم :مدرسة اإلمام علیبنأبیطالب ۱۳۸۵ ،ش.
•مكارم شیرازى ،نارص؛ تفسیر منونه؛ تهران :دار الكتب اإلسالمیة 1371 ،ش.
•نورى ،حسینبنمحمدتقى؛ مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل؛ قم :مؤسسة آلالبیت علیهمالسالم 1408 ،ق.
•ورامبن أبیفراس ،مسعودبنعیىس؛ مجموعة و ّرام؛ قم :مكتبه فقیه 1410 ،ق.
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