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بیان مسئله
انسان نیازهاي متعددي دارد؛ نیاز به امنیت ،آرامش ،خوراك ،پوشاك ،سالمت ،تربیت و . ...بدون تردید
در بین نیازهاي انسانی ،نیاز به رشد و تربیت از اساسی ترین نیازهاست .امیر مؤمنان علی(ع) میفرماید:
خَیرُ ما وَرِّثَ االَباءُ االَبناءَ االَدبُ؛ «بهترین چیزي که پدران براي فرزندان خود به ارث میگذارند ،ادب و تربیت
نیکوست» (تمیمی آمدي 1429 ،ق ،ص  .)393سعادت و شقاوت انسان بهشیوه تربیت او گره خورده و شیوه
رفتار و برخوردهاي هر انسانی در طول مسیر زندگی و نیز انتخابهایش به تربیت او وابسته است.
نظر به اینکه انسان ساحتهاي وجودي متعددي دارد ،میتوان تربیت را به انواع مختلفی تقسیم کرد که
یکی از آنها« ،تربیت اخالقی» است؛ تربیتی که به چگونگی نهادینهسازي ارزشهاي اخالقی و زدودن رذایل
اخالقی از انسان توجه دارد .تربیت اخالقی را میتوان مقدم بر دیگر ساحتها و زیربناي آنها به شمار آورد؛
چرا که انحطاط اخالقی یك جامعه در نابهسامان کردن اوضاع آن جامعه ،نقش اساسی دارد .همچنین پیشرفت
همهجانبه یك جامعه به رشد اخالقی آن متکی است« .انحطاط فرهنگی و سقوط معنوي و اخالقی بخش
معتنابهی از مردم میتواند در نابهسامان کردن وضع معیشتی و اقتصادي جامعه و به تباهی کشاندن نظام
حقوقی و سیاسی حاکم بر آن جامعه تأثیر قاطع داشته باشد» (مصباح یزدي ،1390 ،ص .)400
منابع دین مبین اسالم نیز از مباحث مربوط به حوزه تربیت اخالقی سرشار است .تأمل و دقت در قرآن کریم
و روایات مأثوره ،رهنمودهاي بسیاري را براي ما به همراه میآورد تا آنجا که برخی از صاحبنظران ،تربیت اخالقی
را برنامهریزي براي حرکت در مسیر مطلوب اسالم دانستهاند (جمعی از نویسندگان ،1388 ،ص .)26
مسئله تربیت اخالقی با رویکرد اسالمی یکی از مسائلی است که نیازمند دقت و ظرفیتشناسی آثار
اندیشمندان مسلمان است .استفاده از دیدگاههاي اندیشمندان اسالمی معاصر یکی از نزدیكترین راهها و
بهترین ظرفیتها براي دستیابی به این هدف به شمار میرود .تالش گسترده متفکرین معاصر با توجه به
شرایط فرهنگی جامعه کنونی و برخواسته از منابع اسالمی ،در تربیت اخالقی انسانها بهرههاي فراوانی را به
دست می دهد و الگوي مناسبی براي تکمیل و غناي مدل تربیت اخالقی مورد نظر اسالم است.
در میان اندیشمندان ،استاد مجتبی تهرانی(ره) یکی از متفکرین معاصر و صاحبنظر در عرصه تربیت اخالقی
به شمار میآید که در زمان حیاتش ،مباحث مفصلی را براي طالب علوم دینی و عموم مردم در این زمینه به روش
استنباطی و برگرفته از منابع دینی ایراد کرده است .او در تربیت اخالقی بنا به مشرب خاص خود مباحث را سامان
داده و آراء متفاوتی را در این زمینه رقم زده است .او همچنین حیاء را بهعنوان شاخصه محوري و نخ تسبیح دانسته
و بر این اعتقاد دارد که براي تربیت صحیح اخالقی انسانها باید شاخصه حیاء را تقویت کرد .مرحوم تهرانی(ره)
این شاخصه را داراي اهمیت دانسته و براي تبیین جایگاه آن به این حدیث از امام صادق(ع) اشاره میکند
که :لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا حَیَاءَ لَهُ؛ «کسی که حیاء ندارد ،ایمان ندارد» (کلینی ،1344 ،ج  ،2ص  .)106برایناساس

کارکردهاي تربیتی حیاء در اسالم...
در پژوهش حاضر کارکردهاي اخالقی حیاء در اسالم از نگاه و تقریر مرحوم آیتاهلل تهرانی(ره) مورد بررسی
قرار گرفته است.
نتیجه بررسی سوابق مطالعاتی در قلمرو حیاء و کارکردهاي تربیتی آن نشانگر آن است که تاکنون از سه
منظر فلسفی (مانند :ذوالفقاري ،)1395 ،قرآنی و حدیثی (مانند :حسینی1395 ،؛ کیفی بجستانی )1394 ،و
اجتماعی (مانند :اکبري1397 ،؛ احمدينژاد و کوهساري1396 ،؛ پسندیده )1393 ،به این بحث پرداخته شده
است .ذوالفقاري مبانی فلسفی حیاء را در چهار حیطه هستیشناختی ،معرفتشناختی ،انسانشناختی و ارزششناختی
با نظر به تربیت اسالمی تبیین و تحلیلهاي الزم را در رابطه با آثار و پیامدهاي هر یك ذکر کرده است .حسینی
با محور قرار دادن قرآن و روایات ،جایگاه حیاء را بررسی و آثار آن را در سبك زندگی اسالمی معرفی کرده
است .کیفی بجستانی نیز قرآن را مالك پژوهش خود قرار داده و به معرفی آثار حیاء و ادب بر زندگی انسانها
پرداخته است .براساس این پژوهش ،حیاء بهترین ضامن اجرایی در تربیت اخالق فردي و اجتماعی است.
اکبري نیز نقش حیاء در سالمت اخالقی جامعه را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده که حیاء پتانسیل و ظرفیت
باالیی در مصونسازي جامعه از ناهنجاريهاي اخالقی دارد؛ چراکه عامل مهمی در شکلدهی باورهاي اخالقی
مطلوب است .احمدينژا د و کوهساري هم نقش حیاء را در سالمت خانواده و جامعه تحلیل کرده و ابراز
داشته اند که در پناه حیاء ،سالمت روحی و معنوي خانواده تأمین میشود و جامعه از حضور و مشارکت فعال
و جریانساز زنان به عنوان نیمی از پیکره اجتماع متمتع خواهد شد .آخرین پژوهش هم مربوط به پسندیده
است که سعی کرده در کنار تشریح فرهنگ حیاء ،نقش آن را در تنظیم روابط اجتماعی بیان کند.
همانطور که پیداست در تحقیقات مذکور عمدتاً دو نقص و کاستی اساسی مشهود است :نخست اینکه
غالباً به تبیین جایگاه فلسفی ،دینی و اجتماعی حیاء اکتفا شده و دوم اینکه از محوریت تربیتی حیاء غفلت
شده است .به همین دلیل این پژوهش در مسیر برطرف ساختن این دو نقیصه اساسی گام برمیدارد و تالش
میکند با بهره بردن از دیدگاه مرحوم آیتاهلل مجتبی تهرانی(ره) ،گامی رو به جلو در جهت فهم جامعی از
نقش حیاء در تربیت برداشته و درنتیجه راهنماي عمل والدین و مربیان مدرسهاي باشد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ رویکرد در زمره تحقیقات کیفی و از لحاظ روش ،تحلیلی ـ استنباطی است .نمونهگیري
در آن به شیوه هدفمند (انتخاب آثار و سخنان مرحوم آیتاهلل تهرانی(ره) براساس مرتبط بودن با حیاء) انجام
شده و روش تحلیل آن ،تحلیل محتواي کیفی از نوع استقرایی (جزء به کل) است .مطالعه عمیق ،تلخیص
اطالعات و استخراج مضامین اصلی و برقراري ارتباط بین مضامین بهدستآمده ،گامها و مراتب تحلیل محتواي
استقرایی در این پژوهش هستند.
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یافتههای پژوهش
ماهیت حیاء
در آثار آیتاهلل تهرانی(ره) یکی از رویکردهایی که براي تعریف و بررسی ماهیت حیاء وجود دارد ،تعریف به
ضد است« .وقاحت» ضد حیاست که در لغت به بیشرمی تعریف شده و در اصطالح ،مباالت نداشتن نفس
نسبت به ارتکاب محرّمات شرعیّه ،قبایح عقلیّه و عرفیّه است (تهرانی .)1390 ،وقاحت و در مقابلش حیاء ،در
تخریب و سازندگی انسان نقش اساسی دارند .وقاحت ،ریشه اصلی تمام معاصی است (تهرانی.)1365/08/02 ،
اگر حیاء نباشد ،دست ما هم از انسانیت و هم از الهیّت خالی است .نه انسان هستیم و نه متدیّن (همان).
آیتاهلل تهرانی در برخی موارد «خُلع» را مقابل حیاء میشمارد و بدینگونه دلیل میآورد :در روایتی از سماعه
درباره جنود عقل و جهل آمده است :الْحَیَاءُ وَ ضِدَّهَا الخُلع؛ «حیاء یکی از جنود و سپاهیان عقل است و ضدش
خُلع است» (کلینی ،1344 ،ج  ،1ص  .)20اما خُلع چیست؟ مرحوم صدرالمتألهین میفرماید :خُلع از ماده
خَلَعَ است« .خَلَعَ ثوبَه» یعنی «لباسش را از تن برکند و بیرون آورد» .حیاء یك پوشش براي روح است که
جلوي افراط و تفریط شهوت و غضب را میگیرد تا افعال ناروا از انسان سر نزند .چون این کارها زشت و قبیح
است و موجب خجالت انسان میشود .حیاء هم مانعیّت دارد و هم انسان را میآراید .اما ضد این خصوصیت
آن است که انسان این لباس را از تن روحش بیرون بیاورد و خَلع کند .آن چیزي که موجب میشود روح

انسان در ربط با اعمال زشت ،یك حالت انفعال پیدا کرده و به تعبیري شرمنده شود ،حیاء است (تهرانی،
.)1390
او رویکرد دوم در تعریف حیاء را رجوع به منابع دینی دانسته و در این باره نوشته است« :در مفردات راغب
که نویسنده آن از نحویون معروف و مورد اعتماد است ،از نظر لغت حیاء را اینطور تعریف و معنا میکند که:
الحیاءُ انقباض النفس عن القبائح و ترکُه لذلك؛ «حیاء آن حالت گرفتگی نفس و خویشتنداري نفس نسبت
به کارهاي زشت است که به جهت زشتی ،آن کارها را انجام ندهد» .حیاء اعم از تقواست؛ چون تقوا عبارت از
اجتناب معاصی شرعیه است .ولی حیاء اعم از اجتناب معاصی شرعیه و اجتناب از آن چیزي است که عقل و
عرف آن را زشت میشمارند .این خصلت ،از صفات شریفه نفسانیه است» .مرحوم مجلسی نیز در ذیل این
روایت از امام صادق(ع) که «الحیاءُ من االیمان و االیمانُ فی الجنّه» ،نقل میکند« :الحیاء ملکهٌ للنفس؛ حیا
ملکهاي نفسانی است که موجب گرفتگی روح «عن القبیح» میشود؛ یعنی جلوي روح را میگیرد که عمل
زشت انجام ندهد» (مجلسی 1403 ،ق ،ج  ،68ص .)329
استاد در رویکرد سوم ،حیاء را باتوجه به فطري بودن آن تعریف کرده و میفرماید« :حیاء یك امر فطري
است؛ یعنی حیاء یك موهبت و ودیعه الهی است و اکتسابی نیست .ما یك امور فطري داریم که همراه با خلقت
و آمیخته به خلقت ماست .همانگونه که در بُعد معنوي ،انسان موحد خلق شده :کُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؛

کارکردهاي تربیتی حیاء در اسالم...
«هر انسانی که به دنیا میآید موحد است» (مجلسی 1403 ،ق ،ج  ،3ص  ،)281در بعد اخالقی نیز هر انسانی
که به دنیا میآید ،با حیاء خلق شده است .بهاینترتیب میتوان گفت که انسان با حیاء خلق میشود ،ولی از
زمانی که با دیگران ارتباط پیدا میکند ،انحراف پیدا کرده و بیحیاء میشود .درواقع انحراف در روابط پدید
میآید ،وگرنه انسان به ذات خودش ،مفطور به توحید و حیاء است .فطرت اولیه انسان ،خداجو و خداخواه
است؛ یعنی هر انسانی که به دنیا میآید ،خداوند این موهبت ـ یعنی حیاء ـ را مانند سایر فطریات ،به او عطا
کرده است .اصالً مابهاالمتیاز انسان از سایر حیوانات ،همین حیاء است؛ یعنی این موهبت الهیه (حیاء) در
حیوانات نیست ،ولی در انسان هست .به همین خاطر انسان از دیگر حیوانات متمایز شده است .در توحید

مفضّل از امام صادق(ع) به مفضّل میفرماید« :انْظُرْ یَا مُفَضَّلُ إِلَى مَا خُصَّ بِهِ الْإِنْسَانُ دُونَ جَمِیعِ الْحَیَوَانِ»
(مجلسی 1403 ،ق ،ج  ،3ص  .)81امام صراحتاً میفرماید آنچه غیر از سایر حیوانات ،تنها به انسان اختصاص
داده شده ،حیاء است» (تهرانی .)1390 ،نکته دیگري که در این رویکرد اشاره کرده آن است که« :حیاء یك
امر اکتسابی مانند برخی از ملکات انسان که کسب شدنی است و بهدست میآید ،نیست .گاهی انسان خودش
ملکهاي را تحصیل میکند و بهدست میآورد ،اما حیاء بهدست آوردنی نیست .امري خداداي است که خداوند
به هر انسانی داده است (همان) .مطلب بعدي ،همگانی بودن حیاء است .اینطور نیست که خداوند حیاء را فقط
به مؤمن داده باشد و کافر حیاء نداشته باشد .اصالً و ابداً چنین حرفی درست نیست .خداوند حیاء را هم به مؤمن
و هم به کافر داده است .درواقع خدا در فطرت و نهاد هر موجودي که ما به آن «انسان» میگوییم ،حیاء را قرار
داده است .امام صادق(ع) از قول حضرت عیسی (ع) میفرماید :فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَّمَ الْحَیَاءَ کَمَا قَسَّمَ الرِّزْقَ؛ «خداوند
حیاء را بین انسانها تقسیم کرده ،همانطور که روزي را پخش کرده است» (حرعاملی 1416 ،ق ،ج  ،20ص .)135
پس اینطور نیست که کسی خیال کند خداوند حیاء را فقط به بعضی از بندگانش داده است» (تهرانی.)1390 ،

اهمیت حیاء
همانطور که در بیان مسئله ذکر شد ،امام صادق(ع) میفرماید :لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا حَیَاءَ لَهُ؛ «کسی که حیاء ندارد،
ایمان ندارد» (کلینی 1344 ،ج  ،2ص  .)106با این حساب اگر انسان ،کاري را که از دیدگاه عقل زشت است
انجام دهد و برایش هیچ اهمیتی نداشته باشد ،انسان بیحیایی است .از نظر درونی ،براي چنین کسی ذرهاي
ناراحتی ایجاد نمیشود .قبایح عقلیّه در ارتباط با عقل عملی است؛ چون ادراك حُسن و قُبح مربوط به عقل
عملی است .محرّمات شرعیّه هم بهمعنی دستورات شرعی است .بنابراین منشأ اینکه یك نفر با اینکه میگوید
معتقد به معاد و نبوّت است ،اما در عین حال گناهی مرتکب شده و از نظر درونی هیچ ناراحتی برایش ایجاد
نمیشود ،بیحیایی است .تمام گناهان انسان از حالت افراط و تفریط در ارتباط با نیروهاي نفس ـ چه فعل
باشد و چه ترك ـ است و سرچشمه همه آنها ،بیحیایی است (تهرانی.)1390 ،
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روایات در باب حیاء به دو دسته تقسیم میشوند؛ دستهاي موضوع حیاء را به ضد آن بررسی کرده و
دستهاي دیگر روایات مختص به خود حیاء را ذکر کردهاند .القحة عنوان الشر؛ «عنوان همه زشتیها ،وقاحت و
بیشرمی است» (تمیمی آمدي 1429 ،ق ،ص  .)257برایناساس همه شرور زیرمجموعه بیحیایی به حساب

میآیند .رأس کل شر القحة؛ «سرآمد هر شري بیحیایی است» (همان) .همچنین امام صادق(ع) میفرماید :الْوَقَاحَةُ
صَدْرُ النِّفَاقِ وَ الشِّقَاقِ وَ الْکُفْرِ؛ «سرآمد نفاق ،شقاق و کفر ،بیحیایی است» (مجلسی 1403 ،ق ،ج  ،68ص .)336
در کالم دیگري رسول خدا(ص) میفرماید« :أَلحَیاء هُوَ الدّین کُلُّه» (متقی 1419 ،ق ،ح  .)5757رسول گرامی
اسالم(ص) در این روایت اصل دین را در حیاء خالصه میکند.

اقسام حیاء
آیتاهلل تهرانی حیاء را به سه شکل دستهبندي میکند که «حیاي ممدوح و مذموم»« ،حیاي عقل و حماقت»
و «حیاي از خدا ،نفس ،مردم ،مالئکه و اولیاءاهلل» از آن جمله است (تهرانی.)1365/08/07 ،
او در مورد دسته بندي اول میفرماید « :درباره حیاء دو لحن وجود دارد .گاهی لحن ،لحنِ ستایش از
این حالت نفسانی است و گاهی لحن ،لحنِ نکوهش است .حیاي ممدوح یعنی ستایششده و حیاي مذموم

یعنی نکوهش شده .در نوع نخست روایاتی مانند« :الحَیاء خُلق مَرضِی» (تمیمی آمدي 1429 ،ق ،ص )56
و «السَّخاءُ و الحَیاءُ اَفضلُ الخُلُق» (تمیمی آمدي ،1366 ،ص  )375و در نوع دوم روایاتی مانند« :الحَیاءُ یَمنعُ الرِّزق»
(تمیمی آمدي 1429 ،ق ،ص « ،)27الحَیاءُ مَقرون بِالحِرمَان» (همان ،ص )30ذکر شده است».
او در دستهبندي دوم نظر بر آن دارد که« :گاهی سبب پیدایش حیاء ،عقل است و گاهی جهل ،سبب آن میشود.
در حیاي عقل ،متربی قبل از انجام دادن عملی روي آن فکر میکند و وقتی میبیند قبیح است ،حالت حیاء در او
ایجاد میشود .اما گاهی شخص عملی را که نهتنها قبح شرعی یا عقلی ندارد ،بلکه حسن عقلی یا شرعی از نگاه
متشرعه هم دارد ،بهدلیل عرف غیرمتشرعه ،ناپسند به حساب میآورد» (تهرانی ،1394 ،صص 72ـ.)69
استاد در دستهبندي سوم ابتدا به سراغ «حیاي مِنَ اهلل» رفته و دو روایت از رسول خدا(ص) نقل میکند که:
رَحِم اهللُ عَبدا استَحیوُا مِن اهللِ حقَ الحَیاء؛ «رحمت خداوند بر بندهاي که از پروردگار خود شرم کند ،آنطور که
سزاوار شرم و حیاء از پروردگار است» (مجلسی 1403 ،ق ،ج  ،68ص  )333و اسْتَحْیُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَیَاء؛ «از خدا
حیاء کنید ،آنطور که حق حیاء است» (مجلسی 1403 ،ق ،ج  ،6ص « .)131حیاي مِنَ الخلق» دومین نوع حیاء

در دستهبندي سوم است .امیرالمؤمنین علی(ع) میفرماید :شرُّ االَشرارِ مَن الیَستحیِی مِنَ الناس وَ ال یَخافُ اهللَ
سُبحانَهُ؛ «بدترین افراد کسی است که از مردم حیا نکند و از خدا بیم نداشته باشد» (تمیمی آمدي 1429 ،ق ،ص
« .)820حیاي مِنَ نفس» سومین نوع حیاء است؛ جایی که فرد از خودش خجالت میکشد .در این زمینه
حضرت امیر(ع) میفرماید :مِن تمامِ المروَّه اَن تَستحییَ مِن نَفسِك؛ «از تمام مروت و جوانمردي این است که
از خودت خجالت بکشی» (همان ،ص ( )677تهرانی ،1394 ،ص  .)130چهارمین نوع حیاء« ،حیاي مِنَ

کارکردهاي تربیتی حیاء در اسالم...
المالئکه» است .آیتاهلل تهرانی دراینخصوص به روایت حضرت رسول(ص) اشاره میکند که میفرماید:

لِیَستَحیی اَحدُکم مِن مَلَکَیهِ اللذَّینَ مَعَهُ کَما یَستَحیی مِن رجُلینِ صَالحَینِ مِن جَیرانِه و هُما مَعَهُ بَاللیلِ وَ
النّهارِ؛ «متربی باید از دو فرشتهاي که شب و روز همراه او و ناظر بر اعمالش هستند ،حیاء کند؛ همچنانی که از
انسانهاي دیگر حیاء میکند و در مقابل آنها هر کاري را انجام نمیدهد» (نهجالبالغه ،ص « .)656حیاي مِنَ
اولیاءاهلل» آخرین نوع حیاء از دیدگاه استاد است .او در این ارتباط به روایتی از امام صادق(ع) اشاره میکند که

میفرماید :تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ؛ «اعمال بندگان هر روز بر پیامبر خدا(ص) عرضه میشود» (مجلسی،
 1403ق ،ج  ،17ص  .)149پس باید از اینکه اعمال بد انسان به ایشان عرضه شود ،خجالت کشید و حیاء کرد.

همچنین در ادامه این روایت از امام صادق(ع)« :أَعْمَالُ الْعِبَادِ کُلَّ صَبَاحٍ أَبْرَارُهَا وَ فُجَّارُهَا» (کلینی ،1344 ،ج
 ،1ص  )219در ذیل آیه  105سوره مبارکه توبه «وَ قُلِ اعمَلوُا فَسیرَي اهلل عمَلکم و رسولَه و المومنون و سَتُردّونَ
الی عالِم الغیبِ و الشَّهادهِ فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُون» را نقل میکند .برایناساس اعمال انسانها چه خوب و چه بد

بر ائمه عرضه میشود .هر روز صبح ،ابرار و فجّار (یعنی کارهاي خوب و زشت) به رسول خدا عرضه میشود (تهرانی،
 ،1394صص 327ـ.)324

کارکردهای تربیتی حیاء
الف) تقویت توانمندی درونی
 7از دیدگاه آیتاهلل تهرانی(ره) نخستین کارکرد تربیتی حیاء ،نقش بازدارندگی آن نسبت به عمل زشت است.
دلیل آن هم این است که حیاء توانمندي درونی مقابله با عمل زشت را در انسان تقویت میکند و او را به مرحله
باالیی از خودکنترلی میرساند .همین تقویت توانمندي درونی ،متربی را از دچار شدن به عمل قبیح باز میدارد.
اساساً اهمیت این موهبت الهیه در درون فرد نیز همین است که نقش بازدارندگی دارد و از ارتکاب کارهاي
ناشایست پیشگیري میکند؛ نه اینکه صرفاً بعد از انجام گناه ،تازه به کار افتد و منفعل شود .حضرت علی(ع)
میفرماید :الحیاءُ یصُدُّ عن فعلِ القبیحِ؛ «حیاء جلوي عمل زشت را میگیرد» (تمیمی آمدي 1429 ،ق ،ص .)257

در روایتی از پیغمبر اکرم(ص) آمده است که حضرت فرمودند :الْحَیَاءُ خَیْرٌ کُلُّهُ یَعْنِی أَنَّهُ یَکُفُّ ذَا الدِّینِ وَ مَنْ لَا
دِینَ لَهُ عَنِ الْقَبِیحِ فَهُوَ جِمَاعُ کُلِّ جَمِیل؛ «سراپاي حیاء خیر است .براي شخص بیدین و با دین سود دارد و
هر دو را از کار زشت باز میدارد» (حرعاملی 1416 ،ق ،ج  ،12ص  .)168حیاء مربوط به اعمال اختیاري و
ارادي متربی است؛ یعنی همینکه متربی میخواهد کاري را با اختیار و اراده خودش انجام دهد ،حیاء پیش
میآید و نقش بازدارندگی خود را ایفا میکند.
متربی هر کاري را که بخواهد انجام دهد ـ چه زشت و چه زیبا ـ باید ابتدا آن را تصور کرده و سپس آن
را انجام دهد .مثالً وقتی کسی میخواهد نماز بخواند ،ابتدا نماز را تصور میکند و سپس بلند میشود؛ به این
شکل نیست که نداند چه کار میخواهد بکند .درواقع متربی باید ابتدا عمل را تصور کند و بعد از آن به سراغ
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فایدهاش رفته و بسنجد که اگر آن کار مفید است ،انجامش دهد و اگر مفید نیست ،انجام ندهد .این در حالی
است که وقتی متربی متوجه شود کاري مفید است ،نسبت به آن حُبّ پیدا میکند .حب به شیئ ،شوق به آن
را ایجاد کرده و بعد از اینها آن کار را انجام خواهد داد .بنابراین اگر فردي از یك کار متنفر باشد ،آن را انجام
نمیدهد .درواقع وقتی که آدمی میخواهد عمل زشتی را انجام دهد ،ابتدا آن را تصور میکند .مثالً وقتی
میخواهد به گوش کسی سیلی بزند ،ابتدا این کار را تصور کرده و سپس انجام میدهد وگرنه ،سیلی را به
گوش خودش میزد! پس معلوم میشود که متربی ابتدا کار را تصور کرده و بعد از آن انجام میدهد .کسی که
عمل زشت را تصور میکند ،اگر پرده فطري و الهی ،این ودیعه الهی در انسان باشد و دریده نشده باشد ،براي
انسان از بدي تنفر ایجاد کرده و مانع ارتکاب آن عمل زشت میشود.
حیاء با تقویت توانمندي درونی منجر میشود که انسان در مقابل شهوات نیز ایستادگی کرده و اجازه
ندهد عمل زشت از او سر بزند .زمانی که در درون انسان غوغایی به پا میشود تا به سمت لذتها و شهوات
کشیده شود ،حیاء بر سر نفس میزند و با فشاري که روي نفس میآورد او را توانمند کرده و از افراط و تفریط
در شهوات باز میدارد و او را به حالت اعتدال میکشاند .حیاء متربی را از افسارگسیختگی نفس به عفت
میکشاند؛ چنانکه در کلمات امام علی(ع) نیز به این نکته اشاره شده است :الحَیاءُ قَرینُ العَفافِ؛ «حیا با عفت
همراه و همدوش است» (تمیمی آمدي 1429 ،ق ،ص  ،)38همچنین است ثَمَرَهُ الحَیاءِ العِفَّهُ؛ «ثمره حیاء،
عفت است» (تمیمی آمدي ،1366 ،ص  ،)257عَلَی قَدرِ الحَیاءِ تَکونُ العِفّهُ؛ «انسان به هر میزان حیاء داشته باشد،

به همان میزان عفت نیز دارد و به هر میزان حیاي او از بین برود به همان میزان عفت او نیز از بین میرود» (همان،
ص ( )256تهرانی.)1365/08/09 ،
حیاء جلوي عمل زشت متربی درنتیجه عصبانیت و ناراحتی را هم میگیرد و با اکسیري که به روح و
جسم انسان وارد میکند ،او را در مقابل شرارههاي غضب و طغیانها بیمه میسازد .پیامبر اکرم(ص) میفرماید:
مَا کانَ الفُحشُ فی شَیء قَطُّ الَّا شَانَهُ وَ ال کانَ الحَیاءُ فِی شَیء قَطُّ اِلّا زَانه؛ «فحش و ناسزا گفتن یکی از مصادیق
به خشم آمدن و غلبه غضب بر انسان است» (مجلسی 1403 ،ق ،ج  ،68ص  .)334براساس این روایت حضرت
میفرماید انسانی که غضب بر او چیره میشود و بازدارندهاي ندارد و به ناسزا گفتن روي میآورد ،این ناسزاگویی
او را بدچهره میکند .درمقابل کسی که عامل بازدارندهاي به نام حیاء در مقابل غضبش دارد ،حیاء او را از ناسزا
گفتن منع میکند ،او را زیور داده و آراسته خواهد کرد .زمانیکه انسان به شرارههاي شهوت و غضب تن داده
و به آنها توجه میکند ،موجب اسارت عقلش می شود و به تعبیري وجدان او مسخ خواهد شد .درحالیکه
حیاء از غلبه شرارههاي غضب و شهوت در درون انسان و به اسارت رفتن عقل جلوگیري میکند و بدینگونه
موجب توانمندي درونی و مدیریت عقل بر سایر قوا میشود ،عقل را از اسارتهاي افراط و تفریط رهایی

بخشیده و به اعتدال و آزادي میکشاند .امام علی(ع) میفرماید :اِنَّ الحَیاءَ و العِفَّهَ مِن خَالئِقِ االِیمانِ و اِنَّهُما
لَسَجیَهُ االَحرارِ وَ شِیمَهُ االَبرارِ؛ «حیاء و عفت از خويهاي ایمانی است و این دو ،صفت آزادگان و احرار است»

کارکردهاي تربیتی حیاء در اسالم...
(تمیمی آمدي 1429 ،ق ،ص  .)239احرار کسانی هستند که انسانیت آنها آزاد شده و از اسارتها و حیوانیت
رها شده اند .هرچه حیاء بیشتر شود ،آزادگی و حرّیت انسان بیشتر میشود (تهرانی ،1394 ،صص 165ـ.)159

ب) حرکتآفرینی
حرکتآفرینی در جهت عمل به خوبیها و ترك محرمات ،دومین کارکرد تربیتی حیاء براي متربی است .آیتاهلل
تهرانی(ره) معتقد است که« :غریزه حیاء است که موجب میشود انسان به واجب عمل کند و غریزه حیاء است
که موجب ترك حرام میشود .کسی که حیاءاش بیشتر است ،هم به واجب و هم به مستحب عمل میکند و
کسی که حیاءاش کمتر است ،فقط به واجب بسنده میکند .منظور این است که این به فرد بستگی دارد
که آیا شخص بخیلی است یا اینکه واقعاً میخواهد نیکیهاي طرف مقابل را جبران کند .در باب حرام و
مکروه هم همین است .پشتوانه عمل به احکام ،حیاء است .روایتی از حضرت علی(ع) است که میفرماید:
الحیاءُ مفتاحُ کلّ خیر؛ «هر عمل نیکی که از تو سر بزند کلیدش حیاء است» .روایت دیگري هم از امام
علی(ع) موجود است که میفرماید :الْحَیَاءُ سَبَبٌ إِلَى کُلِّ جَمِیل؛ «حیاء ،سبب هر عمل نیکی است که انسان

انجام میدهد» (مجلسی 1403 ،ق ،ج  ،74ص  .)212حضرت در روایت دیگري میفرماید :الحیاء تمامُ الکَرم
و اَحسنُ الشیَم؛ «پشتوانه تمام اعمال خیري که ما انجام میدهیم ،حیاء است و زیربناي تمام گناهانی که
مرتکب میشویم ،بیحیایی و وقاحت است» (تمیمی آمدي 1429 ،ق ،ص  .)256از پیغمبر اکرم(ص) نیز

روایتی نقل میکنند که میفرماید :وَ أَمَّا الْحَیَاءُ فَیَتَشَعَّبُ مِنْهُ اللِّینُ وَ الرَّأْفَةُ وَ الْمُرَاقَبَةُ لِلَّهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ
وَ السَّلَامَةُ وَ اجْتِنَابُ الشَّرِّ وَ الْبَشَاشَةُ وَ السَّمَاحَة؛ «همه خوبیها از حیاء سرچشمه میگیرد و درمقابل وقاحت

و بیشرمی پشتوانه تمام خالفکاريها و معاصی در جامعه است» (مجلسی 1403 ،ق ،ج  ،1ص)117
(تهرانی.)1390/01/28 ،

ج) حفاظت از هویت ایمانی و انسانی
یکی دیگر از کارکردهاي تربیتی حیاء در دیدگاه مرحوم تهرانی(ره) حفاظت از هویت ایمانی و انسانی متربی است.

او در این مورد میفرماید که :از امام هشتم نقل است :لَمْ یَبْقَ مِنْ أَمْثَالِ الْأَنْبِیَاءِ إِلَّا قَوْلُ النَّاسِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْیِ
فَاصْنَعْ مَا شِئْت؛ «وقتی حیاء از بین رفت هر کاري میخواهی بکن» (مجلسی 1403 ،ق ،ج  ،68ص  .)333مرحوم

صدرالمتألهین در اینجا آن معناي مشهور راجع به روایت را مطرح میکند که« :اذا لم تستح من العیب لم
تخشی النار مما تفعله فافعل ما یحدثك به نفسك من اغراضها» .این همان نفس امّاره بالسوء است که وقتی
حیاء رفت ،دیگر هر کاري را بهراحتی انجام میدهد .ایشان میفرماید که لفظ امر ،معنایش توبیخ و تهدید
است؛ یعنی دیگر آزاد نشدي .بعد ایشان تشبیهی دارد و میفرماید حیاء مثل افسار بر دهان حیوان میماند که
جلوي شرارت حیوان را میگیرد .اگر حیاء برود ،ایمان هم میرود ،انسانیت هم میرود .ظاهر را نگاه نکنید.
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این واقعیاتی است که داریم میگوییم و بعد عرض میکنم که کار به کجا میکشد .وقتی که حیاء رفت ،ایمان
و انسانیت میرود؛ چون حیاء پوششی براي ایمان است .همانطور که پوشش براي جنبههاي انسانی است.
نهتنها ایمان میرود ،بلکه انسان به خطرناكترین چیز ،یعنی وادي کفر و انکار کشیده میشود .واقعیتها را
میبیند ،حتی واقعیتها در باب مفاسد دامنش را هم میگیرد ،اما باز انکار میکند .به این حالت «کفر جحودي»

میگویند .آیه شریفه در باب کفر جحود قوم فرعون اینطور بیان میدارد که :فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آیاتُنا مُبْصِرَةً قالُوا
هذا سِحْرٌ مُبین وَ جَحَدُوا بِها؛ «دیدند معجزه است ،اما گفتند سِحر است؛ این کفر جحودي است» .وَ اسْتَیْقَنَتْها
أَنْفُسُهُمْ؛ «با اینکه یقین داشتند» .ما باالتر از یقین نداریم .تا حاال از ایمان میگفتیم و حاال میبینیم که یقین

را هم جلو میآورد .یعنی یقین داشتند که این معجزه است ،اما باز آن را انکار کردند« .ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ کَیْفَ
کانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدین» (نمل14 ،ـ .)13بهاین ترتیب با رفتن حیاء ،نهتنها ایمان میرود ،بلکه از آن طرف کفري

میآید که کفر معمولی نیست (تهرانی .)1390 ،روایتی از امام علی(ع) وجود دارد که فرمودند :اَلحَیاء مِنَ اهلل
یَمحوُ کَثیراً مِنَ الخَطایا؛ «حیاء از خدا ،موجب میشود آثار سوء بسیاري از گناهان از انسان برطرف شود»
(تمیمی آمدي 1429 ،ق ،ص  .)236البته این یك برداشت از روایت است .برداشت دیگر سالبه به انتفاء موضوع
بودن است؛ یعنی همینکه انسان از خدا شرم کند و گناه نکند ،موجب میشود که در آینده دست او به گناه
آلوده نشود .براساس برداشت دوم «یَمحوُ کَثیراً» یعنی در آینده جلوي بسیاري از گناهان را میگیرد و محو
میکند .بیحیایی بر بُعد انسانی متربی هم اثر میگذارد .در این بعد ،بیحیایی موجب از بین رفتن انسانیت و

مسخ انسان میشود ،بهگونهايکه انسان به موجود خبیثی تبدیل میشود که بدتر از حیوان است .إِذَا أَرَادَا اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ هَالكَ عَبْد نَزَعَ مِنْهُ الْحَیَاءَ فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَیَاءَ لَم تَلقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا فَإِذَا کانَ خَائِنًا مُخَوَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ
االَمانَه فَإِذَا نَزَعَت مِنْهُ الْاَمانَهُ لَم تَلقَهُ الَّا فَظّا غَلیضا فَاِذا کانَ فظّا غَلیضا نُزِعَت مِنهُ رِبقَهُ االِیمان فَاذا منهُ رِبقَهُ
االِیمان لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا شَیطانا مَلعونًا؛ «آن گاه که حیاء از انسان جدا شود ـ تعبیر جدا شدن به این دلیل است که
حیاء جزو فطرت انسان است و باید به زور آن را از انسان جدا کرد و سبب آن هم عمل زشت است که جنبه
روحی دارد ـ او را موجود خائنی خواهی یافت که به خیانت دعوت میکند .امانتداري که یکی از خصلتهاي
نیك انسانی است از او جدا میشود و او را مالقات نمیکنی مگر اینکه آدم خشن و سختی شده است .با آمدن
این حالت خشونت در انسان ،ایمان از گردن او برداشته میشود و به شیطانی تبدیل میشود که از رحمت
خداوند دور میشود» (کلینی ،1344 ،ج  ،2ص  .)291در بعد معنوي نیز اگر حیاي انسانی برود ،موجب کفر و نفاق
او میشود .امام صادق(ع) میفرماید :الوَقاحَهُ صَدرُ النِّفاقِ و الشِّقاقِ و الکُفرِ؛ «وقاحت و بیشرمی که ضد حیاء است،
سرآمد نفاق ،بدبختی و کفر است» (مجلسی 1403 ،ق ،ج  ،68ص ( )336تهرانی ،1394 ،صص 169ـ.)165

د) عیبپوشی
استاد با پرسیدن دو سؤال «حیاء چه نقشی دارد؟» و «خدا براي چه به همه ما حیاء داده است؟» به این

کارکردهاي تربیتی حیاء در اسالم...
کارکرد تربیتی حیاء اشاره کرده است .واقعیت این است که حیاء ،نقش پوششی براي نفس انسان دارد.
این نقش حیاء در روایات متعددي ذکر شده است .به خصوص در این روایت از امیرالمؤمنین علی(ع) که
فرمود :و من کساه الحیاء ثوبه اختفی عن العیون عیبه؛ «هرکس لباس حیاء را به تن کند ،دیگران عیوبش را
نمیبینند» (حرعاملی 1416 ،ق ،ج  ،12ص  .)167روایت دیگري نظیر این روایت هم موجود است که حضرت
در جاي دیگر میفرماید :وَ مَنْ کَسَاهُ الْحَیَاءُ ثَوْبَهُ اخْتَفَى عَنِ الْعُیُونِ عَیْبُه؛ «هر که لباس حیاء بر تن کند،

عیبهایش از مردم مخفی میماند» (همان ،ص  .)168روایت دیگري نیز از آن حضرت است که :أحسَنُ مالبِسِ
الدّین الحیاءُ؛ «بهترین لباسهاي دین ،حیاء است» (مجلسی 1403 ،ق ،ج  ،71ص  .)231نفس ،وقتی تعادلش
را از دست میدهد ،خرابکاري میکند .حیاء مثل یك پوشش است که روي نفس میآید و شهوت و غضب را
مهار میکند .وقتی این قوا از تعادل خارج شود ،عیوب نفسانی انسان بروز میکند و ظاهر میشود .در این
شرایط حیاء مانند یك پوشش براي شهوت و غضب عمل میکند .چون اینها قواي نفسانی است و حیاء مانع
ظهور و بروز عیوب انسان است .یعنی حیاء مانع میشود که انسان کار زشتی انجام دهد .بنابراین در روایات از
حیاء به پوشش نیز تعبیر شده است .حال در این میان موضوع دیگري مطرح میشود و آن نقش حیاء هم
بهعنوان پوشاننده و هم بهعنوان زیباییبخش انسان است .کسی که عریان است ،گاهی فقط به دنبال لباسی
است که بدنش را بپوشاند و آبرویش را حفظ کند که این امر با یك گونی هم ممکن میشود و همان ساتري
میشود که نمیگذارد عورت فرد نمایان شود .اما گاهی کسی که عریان است به دنبال لباسی میگردد که او
را زیبا کند .در اینجا دیگر ستر عورت مد نظر نیست؛ چرا که او به دنبال لباسی است که خود لباس هم زیبا
باشد و او را نیز زیبا کند .حیاء هر دو نقش را دارد؛ یك نقش آن این است که مانع بروز و ظهور عیوب اخالقی
شود و نقش دیگرش ایجاد زیبایی است که متربی را هم زیبا کرده و به او جلوه میدهد .از حضرت علی(ع)
آمده است که الحیاءُ جمیلٌ؛ «حیاء خودش زیبا است» (تمیمی آمدي 1429 ،ق ،ص ( )256تهرانی.)1390 ،

ه) بصیرتافزایی
حیاء ابزاري براي بصیرتافزایی هم هست و ضامن مقابله با تهاجمات ضدارزشی دشمنان اسالم میشود .امروزه
با رواج شبکههاي اجتماعی و ماهوارهاي و بهکارگیري شیوههاي متنوع جنگ نرم در فضاي مجازي ،بسیاري از
ضدارزش ها آرام آرام براي متربیان تبدیل به ارزش شده و از حیاي او کاسته شده است .البته تقلیدهاي
کورکورانه و ضعف در قوه انتقادي نیز مزید بر علت هستند .مثالً برخی از افراد که با یقین قلبی به آرمانهاي
خود نرسیدهاند ،با دیدن اینکه در فالن مذهب و مسلك حجاب ضد ارزش و نوعی محدودیت تلقی میشود،
همین اعتقاد را پیدا میکنند؛ غافل از آنکه ضررهایی که متوجه آنهاست را ملتفت نشدهاند و اینگونه اعتقاد
دارند که هرچه انسان عریانتر باشد ،بهروزتر است .درصورتیکه بهروز بودن در گرو عریان شدن نیست؛ زیرا
اگر اینگونه باشد ،حیوانات خیلی بهروزتر از انسان هستند .اما چرا متربی وقتی در جایی مسلك دیگري را
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میبیند ،بعضاً بدون دلیل ،اعمال و رفتار آنها را پسندیده و به آنها ملتزم میشود؟ در جواب باید گفت که با
دیدن رفتار آنها سعی در تقلید از آنها دارد و به تعبیر دیگر ،آنها را برتر از خود میداند؛ درصورتیکه برتري
در گرو علم و ایمان به ذات قدوس حق و ایمان به پیامبران راستین اوست (نجفی ،عبدالهیپور .)1396 ،مرحوم
آیتاهلل تهرانی(ره) در این ارتباط میفرماید« :دشمنان اسالم فهمیدهاند که راه ضربه زدن به جامعه اسالمی،
ترویج بیحیایی است .اگر بی حیایی در جامعه رواج پیدا کند ،دشمن نیز به اهداف خود رسیده است .آن زمان
دیگر دشمن با انسان روبهرو نیست تا بخواهد با آنها بجنگد .چون سبعیت جامعه باال رفته ،کار دشمن هم
راحت شده است؛ زیرا در جامعه تمایلی براي دفاع از دین وجود ندارد» (تهرانی.)1390/03/04 ،

و) جلب محبت الهی
1

براساس آیه  31سوره مبارکه آلعمران «قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی ،یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ » ،براي جلب محبت
الهی کافی است او را اطاعت کرد .حیاء و به ویژه حیاء مِنَ اهلل ازجمله مصادیق امور اطاعتی از خدا به
شمار می رود .مرحوم تهرانی(ره) در همین رابطه مطرح میکند که مربی تربیتی باید با تکیه بر آیاتی

چون «أَ لَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَري» (علق« ،)14 ،وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَري» (ق )16 ،و «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ
مِنْکُمْ وَ لکِنْ ال تُبْصِرُونَ» (واقعه ،)85 ،این نکته را به متربی آموزش دهد که «خداوند به اعمالش ناظر است.
او در دیدگاه خداست و اگر قرار است عمل غیراخالقی را انجام دهد ،باید از خدا شرم داشته باشد» .از نظر
استاد اگر متربی از خدا حیاء داشته باشد ،موجبات محبت الهی به خود را فراهم میسازد و با این کار آثار سوء

اعمالش مورد غفران قرار گرفته و محو خواهند شد .ایشان با استناد به این حدیث از امام علی(ع) « :اَلحَیاءُ
مِنَ اللّه یَمحو کَثیرا مِنَ الخَطایا» (تمیمی آمدي 1429 ،ق ،ص  )257در زمینه غفران الهی می فرماید:
« اگر عمل قبیحی در گذشته از او صادر شده و اکنون از خداوند خجالت می کشد و حیاء میکند ،همین
حیاء مِنَ اهلل باعث محو شدن بسیاري از خطاهاي گذشته می شود و اثر سوء آن را نیز از بین می برد»
(تهرانی .)1390/03/04 ،جلب محبت الهی ،مالقات و وصال محبوب را براي انسان به ارمغان میآورد و
مالقات و مشاهده جمال الهی لذتی را در پی دارد که به شرح و وصف نمیآید .آنان که مراتب ضعیفی از
آن را چشیدهاند ،هرگز آن را با سایر لذتهاي متصور ،سودا نمیکنند .ازاینرو انبیاء و اولیاي الهی در
مناجاتهاي خود با محبوب خویش ،همواره اشتیاق خود را نسبت به آن آشکارا فریاد کرده و عارفان و
سالکان در اشعار و چکامههایی که از خود به یادگار گذاشتهاند ،مناظر زیبا و دلانگیزي از آتش عشق خویش
را به مالقات و شهود جمال مُراد محبوب به نمایش گذارده و صحنههاي حزن انگیزي از درد و رنج فراق و
هجران دوست را به تصویر کشیدهاند (دیلمی ،آذربایجانی ،1397 ،ص .)80

1ـ بگو :اگر خدا را دوست دارید ،پس پیروى من کنید تا خدا هم دوستتان بدارد.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف معرفی کارکردهاي تربیتی حیاء در اسالم از نگاه و تقریر مرحوم آیتاهلل مجتبی
تهرانی(ره) انجام شده است .یافتههاي این پژوهش حاکی از آن است که با توجه به اینکه در تربیت و بهویژه
ساحت اخالقی آن ایجاد تمامی فضایل و دور کردن تمامی رذایل کاري دشوار است ،بهگونهايکه در بسیاري
از موارد ،مربی به ابهام دچار میشود و نمیتواند ریشهیابی و تحلیل دقیقی از تربیت و ارتقاي انسانها داشته
باشد ،الزم است فضایل اخالقی و رذایل اخالقی در قالب نظامنامه تربیتی دیده شود .در نظامنامه اخالقی
آیتاهلل تهرانی(ره) حیاء نخ تسبیح است که میبایست در تربیت انسان بدان توجه کرد .تمرکز و توجه بر این
شاخصه میتواند والدین و مربیان تربیتی را از کثرتگرایی بر ویژگیهاي متعدد رهایی ببخشد و ساختار و
روشهاي منظم و ثابت در تربیت را به آنها پیشکش کند .همچنین خود انسان نیز متوجه میشود که براي
اصالح خود ،آن نقطه مرکزي کجاست و باید به چه مسئلهاي توجه ویژه کرده و براي آن برنامهریزي کند.
آیتاهلل تهرانی(ره) در نظامنامه خود ابتدا به راههاي تقویت و حفظ حیاء پرداخته و سپس برخی از نکات مورد
توجه مربیان در بحث حیاء و پردهداري در تربیت اخالقی را مورد توجه قرار داده است .در ادامه نیز به تبیین
این راهها پرداخته و سپس نکات مورد توجه در تربیت را مطرح کرده که در این پژوهش گنجانده شده است.
در این باره باید گفت که حیاء ،امري غریزي است و اکتسابی نیست؛ اما متربی میتواند زمینه آن را فراهم کند
تا خود به خود حاصل شود .هر متربی حیاء دارد و باید تالش کند این حالت را درون خود زنده نگه دارد و اگر
ضع یف است آن را تقویت کند .پیشنهاد ما این است که در مسیر تربیت از دو راه علمی و عملی به تقویت حیاء
اقدام شود؛ در راه علمی می توان گفت که چون حیاء از جانب خداوند متعال است ،باید زمینه را طوري فراهم
آورد که متربی مبادي معرفتی و ایمانی الزمه را در خودش تحصیل کند و پیرامون صفات حقتعالی بهخصوص
صفت «بصیر بودن» تفکر نماید .از نظر باور قلبی هم نسبت به اینکه خداوند از رگ گردن به ما نزدیكتر است،
معرفت پیدا کند .راه عملی نیز سه ضلع معروف تربیت یعنی متربی ،والدین و مربیان مدرسهاي را شامل
میشود .در ضلع نخست ،ضرورت دارد که متربی معاشرانی داشته باشد که اهل حیاء هستند .دیگر اینکه نسبت
به حرف زدنش مراقبت شود؛ زیرا متربی ابتدا از مسیر سخن به وقاحت کشیده میشود و سپس آن را در عمل
نشان می دهد .در ضلع دوم باید به این نکته توجه کرد که حیاء از طریق والدین به فرزندان منتقل میشود و
بنابراین مدیریت گفتار ،رفتار ،پوشش و بهویژه روابط زناشویی نقش بهسزایی در حیاي فرزندان دارد .البته که
جلوگیري از اختالط دختران و پسران در محیطهاي خانوادگی نیز ازجمله راههایی است که باید براي حفظ
حیاء مورد توجه قرار داد .در ضلع سوم هم نکات مختلفی وجود دارد که میتواند به آبیاري درخت حیاء کمك
کند .ازجمله این نکات پرهیز از تربیت هنگام عصبانیت است .در این مورد باید گفت که تربیت همراه غضب،
اصالً تربیت نیست .مربی مدرسهاي اگر در حالتی که خشمگین است بخواهد تربیت کند ،چون هنوز نتوانسته
خود را کنترل کند ،ممکن است حرکتی کند که موجب پردهدري شود و اگر متربی در حالت خشم مربی،
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مقابل او بایستد ،بیحیایی اتفاق میافتد .نکته دیگر استفاده از روش تلویح و تعریض است .تلویح بهمعناي
اشاره است و در مقابل تصریح قرار دارد .در تربیت باید از صراحت لهجه دوري گزید و با اشاره حرف زد تا اثر
حرف از بین نرود .تعریض نیز به معناي کنایه است .خطاي متربی را نباید با صراحت مطرح کرد؛ بلکه باید با
کنایه او را متوجه اشتباهش نمود .نکته بعدي به یاد داشتن تدریجیالحصول بودن تربیت است .در این ارتباط
مربی باید بپذیرد که تربیت امري دفعی نیست و با تکرار و بهمرور زمان حاصل میشود .توجه به تأثیرات عمیق
عامالن تربیتی ،نکته بعدي است .دراین راستا محیط تربیتی مدرسه و مربیان نیز با توجه به برتري علمی و
تأثیرپذیري که متربی نسبت به محیط مدرسه و کالس خود دارد ،از اهمیت ویژهاي برخوردار است .پس باید
به رعایت حی اي در گفتار و عمل پایبند باشند .نکته آخر هم حساسیت داشتن در ارائه محتواست .مربیان باید
در انتخاب محتواهاي تربیتی بهویژه در دوره کودکی به شاخصه حیاء حساس باشند.
از آنجا که آثار آیت اهلل تهرانی به تازگی شروع به نشر کرده ،این احتمال وجود دارد که در سالهاي بعد
شاهد تقویت مفهومی ماهیت اخالقی حیاء باشیم .ازطرفی کارکردهاي معرفی شده ،حاصل برداشت و
جمعبندي محققان حاضر است و به یقین میتواند دامنه گستردهتري داشته باشد.
درانتها نظر به مهجور بودن شخصیت علمی و اندیشههاي اخالقی مرحوم آیتاهلل تهرانی در سطح کنشگران
دانشگاهی تعلیم و تربیت ،به مربیان مدرسهاي و والدین پیشنهاد میشود که به معرفی آثار گرانبهاي ایشان اقدام
و بستههاي یادگیري مقتضی را در این زمینه تهیه کنند .امید که این پژوهش ،شروع مناسبی براي بهرهگیري از
اندیشههاي ایشان بوده و بتواند پژوهشگران دیگري را به مطالعه و تفحص در این حوزه عالقهمند سازد.1
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