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  دهيچك

 يروانشناسـ  به ينگاه مين با قرآن در ايح وابعاد مفهوم نييتع حاضر قيتحق ياساس هدف
ـ ح يمقدمات مدل به يابيدست زيون شرم ـ  اي ـ آ از برداشـت  بـر  يمبتن  اسـت  بـوده  قـران  اتي

خـاطردر   نيبـد  اسـت  اسـنادي – يا كتابخانه نوع از يفيتوص يحطر رويپ حاضر پژوهش
 قـرار گرفـت   يمـرتبط در قـرآن، مـورد بررسـ     اتيتمام آ ا،يح يواژه شناس بر يآغاز مبتن

   ديگرد ميقرآن ترس اتيبر اساس برداشت از آ يسپس مدل مقدمات
 شـكل  همين به دقيقاً قرآن در »ايح« واژه )1:است بوده ليذ نكات انگريب پژوهش يها افتهي

 كـار  بـه  بـار  10 به صورت هـاي مختلـف   »ي ي ح« ي از ريشه» استحياء«  اما است نيامده
 از كه است يصفت است مطرح گستره دو در نياديبن يژگيو كي عنوان به ايح )2 است رفته

ـ  شده يدرون يارهايمع و عقل با گريد يسو از و ياله يها اريمع با سو كي  تمـاس  دري اله
 بـر  توانـد  يم ط،يشرا و تيجنس عامل دو به توجه با و است نفس محافظ يگژيو نيا است

 دو مهـم  شـباهت  )3 سـازد  آشكار را خود رفتار و بدن گستره در يمتعدد يها روش اساس
ـ  گـر يد يرفتارها از ياريبس از تر ياديبن كه است آن در وشرم ايح سازه ـ  يتلق  شـوند  يم
ـ ح در اشاره مورد نياديبن يارهايمع كه نيا از است عبارت ياساس زيتما  يارهـا يمع بـه  اي
ـ ا شـرم  يشناسـ  روان در كـه  يحال در گردد يم باز ينيد ـ  طيشـرا  از ارهـا يمع ني  يفرهنگ

ـ آ از برداشـت  بر يمبتن ايح يمقدمات مدل )4 شوند يم اخذ ياجتماع ـ ح قـرآن،  اتي  بـه  را اي
 يفـرد  طيشرا به توجه با خداوند، نظارت اساس بر نفس از محافظت نياديبن يژگيو عنوان

   سازد يم مطرح روان و بدن گستره در ،ياجتماع و
  
   شرم ،يروانشناس ا،يحاخالق،  قرآن، :ها هواژ ديكل
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  مقدمه
 ]1[ اسـالم  يوخو خلق،  ايح) ص(امبريپه نگا در چرا

ـ د ي همه سخن گريد به اي و از چـه روي   و ]2[اسـت  ني
ـ فشرده سـخن پ ) ع(امام كاظم  ـ ا در ار امبراني جملـه   ني
هـر گـاه حيـا نداشـتى هـر كـارى        كند كـه  يمحصور م

 ايح«)ع( يامام علبه چه سبب  و] 3[ بده مخواهى انجا مى
ـ  يكين و ييبايز هر به دنيرس لهيوس را ـ  يم ايـن   ] 4[ددان

  . است يآدم رفتار در ايحاهميت  همه نشان ازات تاكيد
 ايـن  ابتـدا  تـا  است الزم حيا معناي دريافت منظور به
حيـا از  . گيـرد  بررسـي قـرار   مـورد  لغـت  كتب در واژه
ماده سـم دار و   واناتيپشت ح به ابتدا در »ح ى ى«ريشه

 كُلِّ منْ للدبرِ اسم اءيالح«شد يگفته م شتر و زيكن فرج زين
نَ  أُنْثَى مـ  و الظِّلْـف  الحيـاء «و »الْخُـف  ةِ  فَـرْج ارِيـو الْج 
ـ تغ يمعنا به و افتي ترشگس فهومم نيا سپس]5[»النَّاقَةِ  ري

 انجـام نفـس از  انقباض و ]7 [حشمت،]6[يدرون انكسار و
 بكـار  ]8[عمـل  يآن به جهت زشـت  ترك و حيقب يكارها
 هــو الحيــاء« در عبــارت "الــذم مخالفــة " ريــتعب رفــت

 ياز سـو »  الـذم  مخالفـة  القبـيح  عن االنزواء و باضقاالن
كار جام اناز  يورو د ضانقبا دهد كه يم نشان]9[يحيطر

 شـده  ادي فيتعر در تبه جهت ترس از مذمت اس زشت
 گـران يد ژهينگاه و ودو عنصر فاصله گرفتن از كار زشت 

   خورد يبه چشم م
ـ ب ، ايح مورد در يعرفان وي اخالق متون به توجه  انگري

ـ ح رازى است شده ادي يها يژگيو  انقبـاض  ينـوع  را اي

 شأ آن ترسداند كه من يم امور ناپسند رتكاباز ا ينفسان

 فـي  إال يكـون  ال الحيـاء " عبارت ]10 [است شاز سرزن
 نشـان ] 11[ ياز نراق" العرفية أو العقلية أو الشرعية القبائح

اجتناب  بر عالوه كه است يا گونه به ايح گستره دهد مي
عقل و عـرف ناپسـند    كه چهآن زا زيپره ياز گناهان شرع

   شود يدارند را هم شامل م يم
و بي مبـاالتي در ارتكـاب   ]12[حت وقا صفاتي چون

 [، بـد زبـاني  و زشتي هاي عقلي و عرفي ت شرعيمحرّما

 با واژه ي حيـا تقابـل معنـايي دارنـد     ]3[و پرده دري ]6
ي كندن لباس به طور مجاز با به معنا» خَلْع«همچنين واژه 

  ]13[ در تضاد است» حيا«واژه

اسـت و آشـكار شـدن آن در اوان     حيا موهبت الهي 
شـايد  ]14 [نشان از ظهور نور عقل در انسان دارد يتطفول

حيا را دو چشم براي ) ص(پيامبر به همين جهت باشد كه 
  ]3[ عقل برمي شمرد

بر اساس متون روايي برخي عوامل شناختي از جملـه  
نـدگان باعـث بـروز    آگاهي از نزديك بودن خداوند بـه ب 

نْـه  استَحيِ م«)ع (روايت امام سجاد  خصلت حيا مي شود
نْكم قُرْبِهبخوبي نشـان مـي دهـد كـه آن حضـرت      ]3[» ل

عامل حياي انسان بشمار آورده نزديكي خداوند به بنده را 
اعمال  ، آگاهي از نظارت خداوند بردر كنار اين عامل اند

ع (روايـت امـام صـادق     گـردد  بشر باعث نشات حيا مي
(»عطَّللَّ مج زَّ وع أَنَّ اللَّه تملع   تييتَح فَاسـ لَيبـه  ]3[» ع

طور صريح تاكيد مي كند كه آگاهي از ناظر بودن خداوند 
از اين روي امام  بر اعمال بندگان از عوامل بروز حيا است

، پرهيزكاري و ديـن ارتبـاط بـر قـرار     ميان حيا) ع(علي 
نقصان پرهيزكاري و دين  نموده و كم بودن حيا را موجب

  ]3[ ذكر مي فرمايد
دو دسته از آثـار   انگريب ايها در مورد ح نهيشيپ يررسب
ـ ح يبر مفهوم و دسته بنـد  يفقط مرور  كدستهي: است  اي

ـ ح پژوهش در گستره يمدع گريد يداشته اند و دسته ا  اي
اثـر   در ]15[ عمـرو  مثال عنوان به خاص هستند يدر بعد

 اهل اتيبر اساس روا"مومن ال اخالق" خود تحت عنوان
 بر و دانسته ياخالق صفات از صفت ده جزء را ايح سنت،

 ي، بندگريتقص ،تيجنا يايح مانند ايح انواع به اساس نيا
اثـر خـود بـا     در]16[حـرزاده   اشاره كرده است محبتو 

ـ ب ضمن "، زيبايي بي پايانحيا "عنوان  ـ اهم اني ـ ح تي  اي
قـرار   يآن را مورد بررسـ  بودن يذات اي ياكتساب موضوع

ـ  ايح يمنف بعد را خجالتو  داده ـ  يتلق  در كـه  كنـد  يم
  شود ياز حق م تيمحروم بهمنجز  تينها

 جلـوه بـه   "ايح"اثر خود با نام  در]17[بانكي پورفرد
 موانـع  و عوامـل و  پرداختـه در اعضا و جوارح  ايح يها

 ]18[دهيپسـند  اسـت  دادهرا مورد مداقـه قـرار    آن ظهور
بدون  " ايدر فرهنگ ح يپژوهش"عنوان  با خود كتابدر
 يهـا  جنبـه نموده تـا   يسع ينظر يرداختن به بخش هاپ

   دينما نييتب اتيو روا اتيآ را با استفاده از ايمختلف ح
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ـ ب با "اءيالح يمقتض" بانام يدرپژوهش]19 [ سرور  اني
ـ آ است ياله دگانيوبرگز امبرانيپ ازصفات ايح نكهيا  ياتي

ـ ح ي دربـاره  ميكر قرآن از چند  جـوارح  از يبعضـ  ياي
ـ  جهينت و ررسي نمودهب را زبان و چشم همچون ـ گ يم  ردي

الزم است  ايح براي برخورداري از صفت كه آنچه هر كه
   درقرآن بيان شده است

 در ايــوح شــرم" بــاعنوان ينوشــتار در ]20[ يريــام
 فرمـان يـك   را ايح برخورداري از " وسنت قران دگاهيد
زماني پديدار  حيا ارزشمند آثار و معتقد است دانسته ياله

ي سـاز  فرهنـگ  اجتمـاع  و خـانواده  درنهـاد ود كه مي ش
   بوجود آيد

ـ ح يشناس مفهوم" عنوان با يدرپژوهش ]21[ينيماه  اي
ـ ب ضـمن  " راهكارهـا  و هـا  بيآس عفاف و  ارتبـاط  اني

 ي جلـوه  كـه  نموده يريگ جهينت وعفاف ايح نيب تنگاتنگ
   است ازمردان شيب زنان در عفاف و ايح

 ايح و شرم" باعنوان خود پژوهش در ]22[ زاده اتيب 
 حيـا  يها جلوه انيب از پس " ثيوحد ميحك قرآن ازمنظر

با هم ارتباط  حيا و ايمان كه گرفته نتيجه رفتار و گفتار در
  نيستندتفكيك پذير  يكديگر از و داشته يتنگاتنگ

بيـان اهميـت    به ه بيشترادشدي تحقيقات و مقاالت در
به  و ده استحيا ونشان دادن درجه فضيلت آن پرداخته ش

 ، محدود نبودن جامعه تحقيق ع محور بودن ودليل موضو
 است نوسان دچار نتايج به دستيابي و شناختي روش جنبه

 وجـود  قـرآن،  در حيـا  مفهـوم  بررسي بخش در همچنين
 موضـوعات  برخـي  پيونـد  در ومعتبـري  دقيق استنادهاي

 حيـا  مشـتقات  داراي آيـات  تحليـل  و حيا با شده مطرح
 نتـايج  با تواند مي ها وارسي ديگر سوي از است ضروري

 هستند، حيا مورد در ها سازي مفهوم مدعي كه ديگر علوم
 نظـري  هـاي  تمايز و فرهنگي و ديني ابعاد تا شود مقايسه
 نگـاهي  بحث ادامه در خاطر بدين گردد هويدا آن وعملي

   داشت خواهيم روانشناسي علم در حيا مشابه مفهوم به
ـ ح بـه  واژه نيتـر  كينزد شرم ،يروانشناس علم در  اي
 هنگـام  فـرد  معمـوال  كه يجانيه از است عبارت و است
ـ  يچيسـرپ  هنگام به و گرانيد اي و خود توسط يابيارز  اي

 و قيعال اي و هنجارها و استانداردها به دنيرس در يناتوان

 احسـاس  يزمان معموال ]23[كند يم احساس ها، خواسته
 باشد رفتهيپذ انجام يتسيناشا عمل كه ديآ يم بوجود شرم
 نظر به صرفا يحت اي گرانيد نظر به است ممكن كه يعمل
 نقـل  به 2007 ،2 يتسا و 1ونگ[باشد ستيناشا فرد خود
 كه معتقدند شناسان روان ]24] [پور كين ،يرحمان تنها، از

 بـه  وقتـى  فـردى،  بـين  تعامالت در گناه و شرم احساس
 دادن انجـام  1 :باشـد  فراهم زير شرايط كه آيد مى وجود
 ايـن  به ديگران بردن پى 2 ؛ اخالقى ياغير احمقانه عملى

 بـد  به تصديق 3 ؛ ايم داده انجام را نظر مورد عمل ما كه
 به خودمان سرزنش 4؛ عمل اين بودن اخالقى غير يا بودن
 و شرم عامل برداشت اين طبق عمل آن دادن انجام ، دليل

 رفتـارى  دادن امانجـ  ، ديگـران  با تعامل در گناه احساس
 سـوى  از شـدن  مالمـت  و ديگـران  حضـور  در نادرست
   ]25] [1384، 3سيال[ آنهاست

ـ يد متـون  در ايح مفهوم كه نستيا مهم پرسش  بـا  ين
ـ  زيتمـا  وجـوه  چـه  يدارا يروانشناسـ  در شرم مفهوم  اي
ـ يتطب تـالش  ديتحد به ازين پرسش نيا هست؟ يتشابه  يق
 رسدي م نظر به رددگ فراهم سهيمقا تر قيدق امكان تا دارد
ـ  مـثال  اند داشته سهيمقا نيا به يكل ينگاه يبرخ  يدوالب

 كـه  يعمل خاطرانجام فردبه كه دانديم يحالت را شرم ]26[
 او خـود  نظـر  به صرفا يحت اي گرانيد نظر به است ممكن
ـ وا رسد، يم قلبش به ياندوه باشد ستيناشا  احسـاس  ني

يبـت فـرد   ه يدگرگـون باعث  وشده  انينما او ي درچهره
ـ ح اما است نفس و بدن به مربوط شرم نيا بنابر شود يم  اي
  اراده در شـه ير كـه  است شدن مانع و يخوددار نوع كي

ـ ح كه است نيا دارد انسان ـ  عنـوان  بـه  را اي  صـفت  كي
 را خـود  ما قيتحق نيا در نيا بنابر اند كرده مطرح يارزش
 و ميا كرده محدود آن از برداشت و قران اتيآ گستره در
 و زهـا يتما ن،ينـو  يروانشناسـ  يهـا  افتـه ي بـه  توجـه  با

ـ ا كنـون  تا ميا داده قرار كنكاش مورد را تشابهات  دو ني
 امـا  گرفته، قرار توجه مورد زيمتما شكل به رانيا در سازه
ـ يتطب و يپژوهش شكل به كمتر ـ  يا سـه يمقا ،يق  آنهـا  نيب

ـ ح يشناس مفهوم تياهم به باتوجه .است گرفته صورت  اي
                                                            
1. Wong 
2. Tsai 
3. Ellis 
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ـ يد متون در  در متـرادفش  مفهـوم  بـا  آن ي سـه يمقا و ين
 وجود و شده، ادي داتيتمه به توجه با و شرم يروانشناس
 بـا  مرتبط نگاه در يمفهوم ينوسانها و تشابهات و تفاوتها
ـ ح مـورد  در ،يشناسـ  روان علم و ينيد متون  شـرم،  و اي
 كه است نيا نخست وهله در حاضر قيتحق ياساس مساله
شـده   ميو چگونه ترس ستيچ قرآن در ايو ابعاد ح مفهوم

ـ  ايآ نكهيا گرياست؟ د ـ  از تـوان  يم ـ  الگـو  كي  مـدل  اي
 نكـه يا و گفـت؟  سـخن  قرآن اتيآ بر يمبتن ايح يمقدمات

 قران در شرم و ايح يابعاد و يمفهوم زاتيتما و تشابهات
  است؟ يموارد چه يروانشناس با
  

  روش
  پژوهشنوع 

 ياسناد – يا كتابخانه ازنوعو  يفيحاضر توص قيتحق
   باشد يم

  پژوهش نمونه و جامعه
 1: دو گروه اسـت  رندهيدر بر گ قيتحق ي جامعه: الف

   يروانشناس منابع معتبر 2قران  اتيآ متن
  : قينمونه تحق: ب
 مـورد  ي جامعه با حاضرمتناسب قينمونه تحق: 1-ب
 از يريگ بهره با قران اتيآ 1: باشديم ليذ شرح به يبررس
 منـابع  يبرخـ  بـر  يمتكـ  آن مشـتقات  و ايح يشناس واژه
پژوهش  ژهي، بو يروانشناساز منابع معتبر  يبرخ 2 يريتفس
به عنوان  2013تا  2000 يارائه شده در فاصله سالها يها

   شرم يروانشناس در مورد يپژوهش ينمونه ها
متناسـب بـا جامعـه    : قيتحق يرينمونه گ وهيش: 2-ب

در دو گـروه   زيحاضر ن قيتحق يرينمونه گ ،يمورد بررس
ـ نمونه گ وهيمورد ش نيدرا: قرآن 1: انجام شده است  ،يري

ـ مرتبط بـا ح  اتيآ يتمام يعني است يسرشمار وهيش و  اي
ــورد بررســ ــه اســت يمشــتقات آن م ــابع  2 قرارگرفت من

ــ ــ: يروانشناس ــر و را يبرخ ــابع معتب ــازمن ــم  جي در عل
ـ جد يپژوهش يو مقاالت علم يروانشناس در داخـل و   دي

   قرارگرفته است نشيمورد گز خارج از كشور
  
  

  پژوهش ابزار
ـ  نيمورد استفاده در ا ياصل يهاابزار  يهـا  شيپژوهش ف

براساس جستجو درمتن و  ،يأخذ شده ازمنابع مورد بررس
 مرتبط يافزارها نرم قيطر از جستجو و ها هينما به رجوع

ـ يد يها نمونه در يا كتابخانه و يكيالكترون منابع در  و ين
   است بوده ق،يتحق يعلم

  
  ها داده ليتحل وهيش

 بدست يها افتهي ليو تحل هيتجز يپژوهش برا نيدر ا
 اسـت  شـده  استفاده يبند وطبقه فيازتوصآمده، نخست 

 آمـده  بدسـت  اطالعات درمورد يبند وطبقه فيتوص نيا
 يبنـد  طبقـه  و فيتوص نيا سپس است شده انجام قرآن،

مضمون  ليداده ها، متناسب با واحد تحل يبراساس محتوا
 اساس بر ،قرآن بود اتيآمعنادار موجود در  يكه واحدها

 يمحتـوا  اسـاس  بـر  و شـد  انجام قيتحق اهداف و مساله
 يطبقه بنـد  آن، يها زيشباهت ها و تما ،ط با موضوعمرتب

  صورت گرفت

 جينتـا بدست آمده از قرآن، با  يمحتوا گر،يد ازطرف
 منظـور  به شرم، درمورد يروانشناس علم از آمده دست به

 يينهادر مرحله  شد سهيمقا تشابهات و تفاوتها به يابيدست
 جهـت  شـدودر  پرداخته جينتا ييمحتوا و يفيك ليتحل به

ـ در مـورد ح  يپنجره رفتار از ،يمقدمات يطرح ميترس  ا،ي
  .تالش صورت گرفت

  
  نتايج

 در ايح وابعاد مفهوم نييتع«حاضر قيتحق ياساس هدف
 مـدل  بـه  يابيودست شرم يناسروانش به ينگاه مين با قرآن
 نيبـد  اسـت  بـوده » قـران  اتيآ به توجه با ايح يمقدمات
ـ مربوط به ح يها افتهي ارائه به قسمت نيا در خاطر در  اي

   .خواهد شد پرداخته آن از شده برداشت مدل و ميقران كر
 
  آن ومشتقات ايح ي ماده -1

حيا در قرآن دقيقاً به همـين شـكل نيامـده، امـا      واژه
ـ ده بار درآ» استحياء«آن از مصدر  تمشتقا  49و 26 [ اتي
 قصــص 25و 4،  ميابــراه 6،  اعــراف 141و 127،  بقــره

مفهـوم   بـا  كهرفته  بكار ]غافر 25و احزاب 53 هيباردرآ2،
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 ]بـار  شـش [ داشـتن  نگه زندهو ]بارچهار [» شرم داشتن«
 قرآن در بار 184 » ييح« ي شهيرمجموع  در است مرتبط

ـ ح« مشتقات ابتدا، در گام نخست استبكار رفته  ميكر  »اي
آن  يجمع بندادامه و در  گرفت خواهد قرار يبررس مورد

   آمدخواهد
  به خداوند اينسبت دادن ح :)بار2(اليستَحيى)  الف

ــف ــآ) 1- ال ــا :اتي ــلِ   ني ــه صــورت فع ــوم ب مفه
تَحيِي  ال اللَّه إِنَّ«  :بقره 26در آيه » اليستَحيى«منفىِ سـأَنْ ي 
 مثـال  اينكه از خداوند» « فَوقَها فَما بعوضَةً ما مثَالً بيضْرِ

 از بـاالتر  حتى و پشه ]مانند كوچكى ظاهرا موجودات به[
ه  و «احزاب  53آيه  زدرينو»  كند نمى شرم بزند آن  ال اللـَّ

 حق، شرم ندارد ]بيان[خداوند از  و » «  الْحقِّ منَ يستَحيِي
 ونـد بـه خدا  اياسـتح  عدمدو مورد  كه در هر رفته بكار »

   نسبت داده شده است
 عــدم بيـان  در دانشــمندان لغـت  :حيتوضـ ) 2- الـف 
 كامـل  پروردگـار  كـه اظهار داشته انـد   خداونداستحياي 

او  شرم باعث ي نيست تابيع و ضعف ارايد و است مطلق
 را» تؤبـة «ا توجه به سخن ابن منظور كه واژه ب]13[گردد 

 عيــب معنــاي بــه »وأب« ي يشــهر از حيــا متــرادف بــا
را  از هرگونـه نقـص  ر مي توان تنزيـه پروردگـا  ]7[گرفت

 عاملي جهـت عـدم اسـتحياء پروردگـار دانسـت تعبيـر      
 للعـرف  ال الحقيقـة  و للواقـع  تابعة القضايا أنّ« يمصطفو
ره ما و العامر و تعقّل دون من الناس يتصوانبي] 13[»تبص 

 از پروردگار آنكه تنزيهكه به رغم  است قتيحق نيكننده ا
پروردگار  استحياء عدم جهت هرگونه عيب و نقص عاملي

 عـوام  و نابخردانـه  تصورات توان بشمار مي رود اما نمي
تلقـي   خداوند جانب از شرم وقوع عاملي براي گرايانه را

   نمود
فعل حيا به خداونـد،   دادن نسبت مفسران دربرخي از 

 تأويـل را بـه گونـه اي    آيات ياد شـده  سعي داشته اند تا
خداونـد   ياياز عدم ح منظوري طبرسطور مثال  به نمايند

 خداوند از انجـام  انصرافو  ترس عدم بقره را 26در آيه 

نفسـه   نظر بنـدگان، فـى   خالفبركه  داند يمفعلي دادن 
 خداونـد  حياي عدم همچنين وي مراد از]27[زشت نيست

يـان حـق   ف خداوند از بانصرا عدمرا  احزاب 53آيه  در

   ] 27 [بيان مي دارد
تنزيـه   خداونـد  با تاكيد بـر اينكـه حيـاي    رازي فخر

را  حيـا  آغاز]28[است  فعل قبيح دادن پروردگار از انجام
آن را  و نتيجـه  زشـت  كار انجام از يسرشكستگ احساس

 احساس[ مبدأ از انتقال از آنجا كه داند فعل قبيح مي ترك
 در تغييـر مستلزم  ]حيقب فعل ترك[ مقصد به ]يسرشكستگ

ـ يو ازپـذيري نيـز    تغييـر  و اسـت  كننده شرم ي هـا  يژگ
لـذا   ،از آن منزه است خداوند و است يجسمان موجودات
 بهآن  جهينت انتساب واقع در خداوند به ايح صفت انتساب
 ايـن  بـه  خداونـد  حيـاى بنا بر ايـن   است پروردگار ذات

 ]28[مي باشد منزه زشت كار دادن انجام از او كه معناست
 در حيـا،  كهاظهار نموده اند  نيمفسر يبرخاز همين روي 

 اثـر در  خداوند درباره و بدى، از شدن منفعل و تأثر ،ربش
 از رايشـتن  خو كند حيا عملى از كه كسى رايز ست،ا آن

  ]29[ مي دارد بازعمل  آن انجام
 )ص(امبريبه پ اينسبت دادن ح :يستَحيِي)  ب 

 يـا «: ديفرما ياحزاب م 53 هيخداوند در آ: هيآ) 1-ب
 منْكُم فَيستَحيِي النَّبِي يؤْذي كانَ ذلكُم إِنَّ  آمنُوا الَّذينَ أَيها

 را)ص( پيامبر عمل، اين !ايد آورده ايمان كه كسانى اى« »
 چيـزى  و[كنـد  مـى  شـرم  شـما  از ولى نمايد، مى ناراحت

 » ]گويد نمى

سـكوت   را )ص(حياى پيامبر مفسران: حيتوض) 2-ب
قلمـداد  كسـانى   ادبـى  برخاسته از حلم ايشان در برابر بى

شده آن حضرت موجب آزار با رفتار خويش كه كرده اند 
بيان اينكـه آزاردهنـدگان گمـان     با عاشور ابن]30[بودند 

 طـوالني  نشسـتن در  حضـرت  آن سوي از اگر داشتند كه
 سـاكت  )ص( داشـت، پيـامبر   وجود محظوري مدت آنان

مـي   ،ا را از چنين رفتاري باز مـي داشـت  اند و آنهم نمي
 از وي فراغـت  و )ص(پيـامبر  جايگـاه  گويد با توجه بـه 

 رضايت ايشان نيسـت  معناي وي به سكوت نبوت، شئون
و به عبارت ديگـر  ] 31 [بلكه سكوت او از روي حيا بوده

 انجام را كارها بعضيه حياپيشكم  شود از آن مي حيا مانع
   ]32 [دهد

كـه   است اين) ص(حياي پيامبر  در اهميت ائزنكته ح
ـ از آن ح) ص(امبريپ چهآن او در  يشخصـ  حـق  ،كـرده  اي
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و بـدون   ناخوانـده بـه طـور    كهبوده  يكسان راندن رونيب
 [در آنجا مانده بودندو  شدهآن حضرت  منزل وارداجازه 

 و يك امر شخصـي ) ص(پيامبر  بنابر اين متعلَّق حياي]33
ـ اخال اصـول اين گونه موارد  كه در] 31 [بوده  خاص  ىق
يش خوازحق  خود شخصا) ص(كه پيامبر  دنك مى ايجاب

   ] 34 [او بپردازد از دفاع به خداوند بلكهدفاع نكند 
  نفس محافظ حيا: استحياء) ج
ــه) 1-ج ــرآن: آي ــه ق ــوره 25 ي درآي  قصــص ي س
 إِنَّ الَتقَ استحياء علَى تَمشي إِحداهما فَجاءتْه«  :فرمايد مي
 آمد او سراغ به دو آن از يكى ناگهان پس» «  يدعوك أَبِي
 تـو  از گفت پدرم ]و[ داشت برمى گام با حيا كه حالى در

   »كند مى دعوت
 لغت اسـتحياء را بـا حفـظ    دانشمندان: توضيح) 2-ج
 وزشـتي  عيـب  ازهرگونه ونقصان ودوري ضعف از نفس

 االستحياء فمرجعه ماأ و « مصطفوي تعبير مرتبط مي دانند
 العيب عن البعد و النَقص، و الضَعف عن النَفس حفظ إلى
به خوبي نشان مي دهد عنصر ] 13[ » يسوءه ما و الشَين و

از زشتي ها با موضوع حيا ارتبـاط   صيانت نفس و دوري
   تنگاتنگ دارد

 در) ع(شـعيب  دختـر  كه حياي پرسش اين باره در اما
در كالم خداونـد از آن بـا    وده كهبه چه شكل ب رفتن راه

شده، بايد گفت كه مفسران  ياد» استحياء علَى تَمشي«تعبير
بيـان  )ع(شـعيب  دختـر  وجوه مختلفي را در كيفيت حياي

   نموده اند
 و عفـت  بـودن  آشـكار  آن را از مـراد مكارم شيرازي 

 ابن]34[داند مي) ع( شعيب دختر رفتن راه طرز از نجابت
 رفتن راه در) ع( شعيب دختر مرادازاينكه دگوي مي عاشور

 رفتن راه در و رفت نمي راه سبك كه است آن داشت حيا
زينـت خـود را    و شـد  نمي مايل چپ و راست سمت به

   ] 31 [نمي كرد آشكار
 راه همچـون  را) ع( شعيب دختر خطيب گام برداشتن

 پيـامبر  خانه و در شأن دختران شايسته و عفيف زنان رفتن
 آزاد زنان رفتن راه همچون را آن كثير و ابن]35 [ داند مي

   ]3 6[ بيان مي كند
را ) ع(رفـتن دختـر شـعيب    راه چـه  قطـب اگـر   سيد

 هنگـام  عفيـف  فاضل طاهر دختران همچون گام برداشتن
توجـه بـه    از حـال  ايـن  داند اما بـا  مي مردان با مالقات

 و تفـاخر  تبـرّج،  گـويي،  ويژگي هايي همچون عدم بذله
   ]37 [ ي در تعامل با مردان غفلت نمي ورزداغواگر

 مهمترين از البته بايد به اين نكته توجه داشت كه يكي
 قـد « عبارت حيا مساله پوشش است با مرتبط موضوعات

 حيـاي  كـه  دهـد  مي نشان طبري از »بثوبها وجهها سترت
لباس ارتباط يافتـه   به پوشاندن صورت با )ع(شعيب دختر
 اين بـاره مـي گويـد اگـر چـه     ابن عاشور در ]38 [است

 ولـي  نبـوده  واجـب )ع(دختر شعيب  بر صورت پوشاندن
شـدت حيـاي او    لباس اشاره بـه  با صورت دادن پوشش

   ] 31 [دارد 
از منظر  كه حيا شود مي روشن گذشت آنچه اساس بر

متعـدد   أشـكال  حقيقتي ذو وجوه است كه داراي مفسران
 چـون شـأن  گاه با جايگاه و موقعيـت افـراد هم   مي باشد
و  )در مقابل كنيـز ( آزاد ، جايگاه زنانپيامبر خانه دختران
و گـاه بـا   خـورد   پاك و عفيف پيوند مي دختران موقعيت
گـويي در تعـامالت    هاي گفتاري همچون عدم بذله ويژگي

 ،رفتـاري از جملـه   هاي اجتماعي با مردان و گاه با ويژگي
 عـدم  مـردان،  بـا  تعامـل  در پوشش حفظ اغواگري، عدم

در ارتبـاط   زينت كردن رفتن و عدم آشكار راه سبكي در
   است
  داشتن نگه زنده بامفهوم ايح مشتقات) د

 نگـه  زنده«با مفهوم جا  در شش در قرآن ايح مشتقات
 يستَحيونَ و أَبناءكُم يذَبحونَ « اتيدرآ دارد ارتباط »داشتن
 را شـما  زنـان  و بريدنـد  مى سر را شما پسران« » نساءكُم

 و « -] 49 ، بقـره  [ »داشـتند  مـى  نگـه  زنده ]كنيزى براى[
 زنـده  ]خـدمت  بـراى [ را زنانشـان  و« » نساءهم نَستَحيِي

 يستَحيونَ و أَبناءكُم يقَتِّلُونَ « -]  127، اعراف[ »گذاريم مى
 بـراى [ را زنانتـان  و كشـتند،  مـى  را پسرانتان«  » نساءكُم

ــد ]خــدمتكارى  « -] 141 ، اعــراف[ » گذاشــتند مــى هزن
 سر را شما پسران«  » نساءكُم يستَحيونَ و أَبناءكُم يذَبحونَ

 نگـه  زنـده  ]خـدمتكارى  بـراى [ را شما زنان و بريدند مى
 آنها زنان«  » نساءهم يستَحيِي « -] 6 ، ميابراه[» داشتند مى
 » نساءهم ستَحيواوا « - ] 4 ، قصص [ »داشت نگه زنده را
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 زنده ]خدمت و اسارت براى[ را زنانشان و« ] 25 ، غافر [
بـا مسـاله پـژوهش     بـودن  متفـاوت  ليدل به كه »بگذاريد

   حاضر از بحث راجع به آن صرف نظر مي شود
  
 درقرآن ايح يهاالگو -2

 ،)ع(موسـي   حـوا،  و) ع(آدم حضـرت  ميقرآن كر در
 )ع(و ايـوب  ساره، )ع(بيدخترشع ،)س(ميمر ،)ع(وسفي
   اند شده مطرح ايح يالگوها عنوان به

   حوا و) ع(آدم) 1
 حضـرت  داسـتان به  22 آيه اعرافسوره  درخداوند 

ا ذاقَـا    «: نمـوده و مـي فرمايـد    اشاره حوا و) ع(آدم فَلَمـ
نْ     هِمـا مـلَيفانِ ع خْصـقا يطَف ما وآتُهوما سلَه تدرَةَ بالشَّج

 درخـت  آن از كه هنگامى و « ) 22 ، اعراف(» ةِورقِ الْجنَّ
 شروع و شد آشكار آنها بر]  عورتشان[ اندامشان چشيدند،
 تـا  خود، بر بهشتى) درختان( برگهاى دادن قرار به كردند

  » بپوشانند را آن
 از حـوا يكـي   و) ع(حيـاي آدم  كه داشت اذعان بايد
 اينـرو  اسـت از  پوشـش  درگسـتره  حيا الگوهاي مهمترين
 بر شمرده و مي گويد خداوند إنسانيت لباس آن را خطيب
 صـفات  از كـه  چيزي و أول آراست با صفت حيا بشر را

 بـرگ  با عورت شد ستر آشكار حوا و) ع(آدم إنسانيت بر
   ] 35 [بود درخت هاي

 از سوره اعراف حاكي 22 ابوزهو در تفسير آيه سخن
دان آدم اين ندا به همه فرزن از فطري بودن حيا و رساندن

بـه   » الفطـرى  الحيـاء  ذلـك  إلـى  «آنچه كه تعبيـر   است 
   ]39 [ صراحت بر آن تصريح مي كند

  )ع(حضرت موسي ) 2
 كمال به عنوان پيامبر الهي مصداق) ع( موسى حضرت

 ي سـوره  25 ي آيه تفسير در طبرسي الگوي حيا است و
 پـيش )ع( شـعيب  دختـران  از يكى كه است گفته قصص
 در) ع( موسى ]گفت را پدر سفارشو[ برگشت) ع(موسى

 لبـاس  بـاد  كـه  شد متوجه راه بين در افتاد، براه دختر پى
 سازد مى نمايان را او اندام و چسباند مى بدنش به را دختر

 ديـدن  اجـازه ) ع(موسـى  عفّـت  و عصمت كه جا آن از[
 سـر  پشت از تو: گفت دختر به ]داد نمى را اى منظره چنين

 حـائز  نكتـه ] 27 [كـن  راهنمـايى  مرا گفتارت با و بيا من
هرچنـد   است كـه  آن) ع(موضوع حياي موسي در اهميت

 و در اسـت  هـا  ارزش و باورها معلول نظري لحاظ به حيا
گرديده اسـت   پايدار معنايي نظام يك عنوان به فرد وجود

مشاهده اي اسـت   قابل رفتارهاي مجموعه اما در برگيرنده
 [مـي يابـد   مـود و اجتماعي ن فردي زندگي در عرصه كه
آن است ) ع(از جمله نمود هاي حيا در زندگي موسي ]40

 إنَّ« اسـت  فرمـوده  ايشـان  دربـاره ) ص( خـدا  كه رسول
 شَـيء  جِلده من يرى يكاد ال ستيرا حيِيا رجالً كانَ موسى

حياءستا نهبـود  با حياء پوشيده مردى) ع(موسى«] 38 [» م 
 »نشـد  ديـده  وى بـدن  زا نقطـه  هـيچ  حيايش دليل به كه

 اسـرائيل  وجود آنكه بني سخن آن حضرت كه با همچنين
 و بـود  حيـا  با) ع( موسى اما بودند عريان شستشو هنگام
نشان مي دهد كه موسـي  ] 38 [بود پوشيده شستشو هنگام

به عنوان الگوي حيـا هرگـز تحـت تـاثير رفتارهـاي      ) ع(
و همـواره  قوم خود قرار نگرفته  گرايانه عوام و نابخردانه

فرمـوده   رفتاري متناسب با حيا را اتخاذ مـي نمـود   شيوه
 أن أراد إذا كـان  عمـران  بـن  موسى إن« )ص(خدا رسول
 ]41[»الماء في عورته يوارى حتّى ثوبه يلق لم الماء يدخل
 لبـاس د، شـو  آب وارد خواسـت  مـى  گاه هر )ع( موسى

 آب در او عـورت  كـه  اين تا در نمي آورد تن از ]زيرين[
   نيز مويدي بر اين مدعا است» ن شودپنها

آنكـه توجـه بـه حيـا و تاسـي بـه رفتـار         وجـود  با
ــامالت  ) ع(معصــومين ــذبر در تع ــاب ناپ ضــرورتي اجتن

قـوم   اذعان داشت كه بايد حال اين با اجتماعي است ولي
نه تنها به رفتار پيامبر خود توجه نكردند بلكـه  ) ع(موسي 

سير شيعه و اهل سنت در تفا را به بيماري متهم نمودند او
 خود پوشيدگى بر )ع(آمده است كه به علت آنكه موسي 

قـوم او گمـان بردنـد وي بيمـار      كرد، مى بسيار محافظت
 و پيسـى  است و به جهت وجـود نقـص در جسـم نظيـر    

 همواره زيرا او] 27[ خويشتن را از آنان مي پوشاند جذام،
 را احـدي او  كه داد مى مكاني انجام در را بدن شستشوى

هنگـامي كـه وي   ) ع(قوم موسي روزى آنكه تا ]42[نبيند
 روى را خـود  رفت و جامـه ] به كنار نهري[ شستشو براي

به دنبـال   برد و عريان را اش جامه قرار داد و سنگ سنگى
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   ]26[ ديدند را مانند بهترين مردان) ع(آن رفت، موسي
 ) ع(وسفي حضرت -3

ـ   الگوهـاي از ديگر  )ع(وسفي حضرت ران حيـا در ق
همسر عزيز مصـر علـت زنـداني نمـودن      كه يزمان است

را تقاضاي نامشروع و مراوده با او مي دانـد،  ) ع(يوسف 
ـ خطاب به خداونـد  ) ع(يوسف  ـ فرما يم  ربقـالَ  « : دي
دعونَني  مما إِلَي أَحب السجنُ يـ  ه إِلَيـ إِالَّ و  رِف ي  تَصـ  عنـِّ
نَ  أَكُنْ و إِلَيهِنَّ أَصب كَيدهنَّ ينَ  مـل33يوسـف،  [ الْجـاه[ 

 اسـت  محبوبتر من نزد زندان پروردگارا«: گفت ]يوسف[«
 آنها نيرنگ اگر و خوانند مى فرا آن بسوى مرا اينها آنچه از
 از و شد خواهم متمايل آنان بسوى نگردانى، باز من از را

   »بود خواهم جاهالن
 و باعزم يدر چنين شدت )ع(آنچه باعث شده تا يوسف

رو به آسمان كرده و پروردگارش را فرا خوانـد،   شجاعت
 )ع(نور ايمان، عفت و تقوايي بوده كه در قلـب يوسـف   

يعني همان چيزي كه بنا بـه گفتـه ابـن    ] 34 [وجود داشته
از سوي زنان مصر مشهود بوده ) ع(در رويت يوسف  كثير

 بر اين ويژگـي  را او خواست تا و ايشان از خداوند]36 [
  ]43 [ گرداند پايدار

  ) س( مريم حضرت-4
 مـريم  ،حضـرت  مهمترين الگوهاي حيـا  از يكي ديگر

 20تــا  16در آيــه  خداونــد در ســوره مــريم اســت)س(
نْ  انْتَبذَت إِذ مرْيم الْكتابِ في اذْكُرْ و«:فرمايد مي هـا  مـلأَه 

لْنا  حجابـاً  دونهِم منْ فَاتَّخَذَت * شَرْقيا مكاناً سـهـا  فَأَرإِلَي 
ي  قالَت * سوِيا بشَراً لَها فَتَمثَّلَ روحنا وذُ  إِنـِّ منِ  أَعـبِـالرَّح 
نْكإِنْ م ا كُنْتيولُ أَنَا إِنَّما قالَ * تَقسر كبر  ب أَهـل  لَـك 
 شَرٌب يمسسني لَم و غُالم لي يكُونُ أَنَّى قالَت * زكيا غُالماً

و لَم ا أَكيغب «  
 از كــه هنگــام آن آر، يــاد مــريم كتــاب از ايــن در«

پـس   گرفـت  قرار شرقى ناحيه در و شد جدا اش خانواده
 خود روح ما هنگام اين در افكند آنها و خود ميان حجابى

 و عيـب  بـى  انسانى شكل در او و فرستاديم او سوى به را
 از رحمن خداى به من گفت ]مريم[ شد بر وي ظاهر نقص
 فرسـتاده  مـن  او گفت هستى پرهيزگار اگر برم مى پناه تو

! ببخشـم  تـو  بـه  اى پاكيزه پسر تا ]ام آمده[ توام پروردگار

 باشـد  مـن  براى فرزندى است ممكن چگونه گفت] مريم[
 زن و نداشـته،  تمـاس  من با انسانى كنون تا كه حالى در

  »!ام؟ نبوده هم اى آلوده
) س(آنچه باعث شد تا مـريم  ند برخي مفسرين معتقد

به هنگام بارداري از ميان قوم خويش بـه سـمت مشـرق    
 حيـاء  هربـت «  سيوطي سخن حياي او بوده است بگريزد

 «گفتـه مغنيـه   و نيـز ]41[»المشرق نحو فأخذت قومها من
 أهلهـا  عن ابتعدت بالحمل أحست لما  مريم فإن يكن مهما
 إلـى  بـه  ارتمـت ف« و تعبير ابوحيان ]33 [»تحرجا و حياء
به خوبي نشـان مـي دهـد    ]44 [»فرارا و حياء قصي مكان

بـوده   عامل گريختن مريم از ميان قوم خـويش حيـاي او  
ي  يا« است كه تا هنگام وضع حمل نيز با گفتن  تَنـلَي  ت مـ 

يابد  تجلي مي» بودم مرده اين از پيش كاش اى»«  هذا قَبلَ
]45 [   

  )ع(دختر شعيب  -5
 شعيب دختر حيا با توأم حركتراجع به پيش از اين  
 درآيه وى با وگو گفت و) ع( موسى نزد بازگشت هنگام به
   دسخن به ميان آم قصص ي سوره 25 ي

  ساره )6
سـاره  در مـورد   29 آيـه  خداوند در سوره ذاريـات  

ي  امرَأَتُـه  فَأَقْبلَـت « مي فرمايد) ع(همسر ابراهيم  رَّةٍ  فـ صـ 
كَّتها فَصهجو و قالَت وزجيم عقفريـاد  با زنش سپس« »ع 

 پيرزنـى ]  مـن : [گفـت  و زد خـود  ى چهره بر و آمد پيش
   »نازايم

بــه  »وجههــا فَصــكَّت «توضــيح برخــي مفســرين در 
 شـدت  را نشـان از  سـاره  صورت زدن دسـتها از سـوي  

   ]46[ دانسته اند حياي او و تعجب
  بايو) 7

 درخواسـت اجـع بـه   ر 83 خداوند در سوره انبياء آيه
وب  و «مي فرمايد  سخن به ميان آورده و )ع( ايوب إِذْ أَيـ 
برخي از » الرَّاحمينَ أَرحم أَنْت و الضُّرُّ مسني أَنِّي ربه  نادى

 )ع(بهره مندي ايوب كه مفسرين واديبان تصريح نموده اند
 باعث شد تـا در چنـد   سال ازنعمت الهي به مدت هشتاد

از خداوند حيا نموده  ،گرديده بود محنت ى كه دچارروز
بيمـاري اسـت را مطـرح     از كـه رهـايي   خود و خواسته
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   ]48 [ و به طور آشكار از آن سخن نراند ]47[ننموده
   ايح مدل يمقدمات طرح -3

 1 شـكل  شـد  گفتـه  كـه  آنچـه  به باتوجه مجموع در
ـ ا سازد انينما را نظر مورد جينتا فشرده بطور تواند يم  ني

 كـه  است قرآن در ايح وابعاد مفهوم انگريب يمقدمات طرح

ـ  تيرعا جهينت ا،يح صفت به اشاره نيع در ـ يو نيچن  يژگ
 يهـا  روش لهيبوسـ  واسـط،  يرهـا يمتغ به توجه با را يي

   دساز يم سوريم يرفتار و يبدن يها وگستره شده اشاره

  

  
  

  طرح مقدماتي حيا مبتني بر برداشت از آيات قرآن: 1شكل 
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   يريگ جهيونت بحث
 وابعاد مفهوم نكهيا نيدرع است دهيكوش حاضر، قيتحق )1

 آن يبند طبقه به كند يم استخراج قرآن اتيآ رادر ايح
ـ ا بـه  مـا  ايآ شود كينزد ايح مفهوم وأخذ  هـدف  ني
 قـت يحق داد،اما مثبت پاسخ ديبا ظاهرأ ميا افتهي دست

 لبمطا از يبخش پژوهش نيا از شيپ ايآ كه است نيا
 سـؤال  نيبـد  اسـت؟  نشده مطرح مؤلفان گريد توسط

 طـرح  در شـده  ارائـه  يها نهيشيپ به استناد با توان يم
 دو به قيتحق نيا در مهم نكته داد مناسب پاسخ مسئله
 هـا  افتهي است ممكن نكهيا نخست: گردد يم باز بخش

 قـات يتحق در كـه  باشـند  افتهي گسترش ييها دقت با
ـ  امـا  تاس شده مشاهده كمتر گريد ـ ا نكتـه  نيدوم  ني

ـ ا پـژوهش  تـالش  كه است  در را خـود  كـه  بـود  ني
 حد تا را خود وروش د،ينما محصور ،يخاص محدوده
ـ تك پـس  كنـد  مطـرح  تـر  ينيع ممكن  ينـوع  بـر  هي

 در را هـا  افتـه ي شـتر يب صحت ديشا ،ينيع يمتدولوژ
 متكثـر  منـابع  بـه  يمتكـ  وگـاه  پراكنـده  انـات يب برابر

  .سازد آشكار
بـه   قي، سوال نخست تحقشد اشاره شتريپ كه همانگونه )2

 ها يوارس گشت يابعاد آن درقرآن باز م اويح يستيچ
 قـرآن  در دقيقا به همين شـكل  ايح واژه كه داده نشان
آن بـا الفـاظى از    مشتقاتاما  نگرفته قرار اشاره مورد

ـ ح«ده بار كه بـا مفهـوم   » استحياء«مصدر  » داشـتن  اي
بـار بـه كـار رفتـه      شش گريد مفهومچهار مرتبه و با 

 بـه  وهـم  خداونـد  به هم ايح فوق هيآ چهار در است
ـ  كـه  اسـت  شـده  داده نسبت )ص (اكرم امبريپ  نيچن

 از اسـت  اسالم در »ايح« صفت گاهيجا نشانگر ،ينسبت
ـ  مثبـت  يهـا  جنبه تواند يم ايح گريد يسو ـ  اي  يمنف

ـ  فعـل  كه يهنگام نكهيا چه باشد داشته  مطـرح  يحق
 ييارهايمع يآدم يبرا همواره ستين ايح به ازين است،
ـ ا كه دارد وجود  عقـل  بـا  كـه  يهنگـام  ارهـا يمع ني

 شود يم يابيارز يو رفتار با يتواز در يآدم ومعرفت
ـ ح تواند يم ـ ح پـس  آورد بوجـود  را اي ـ دل بـه  اي  لي

ـ  هختيبرانگ ر،يغ »سرزنش از ترس«وجود  از شـود  يم
 هـا  يبـد  هـا،  يزشت درقبال يآدم نفس از ايح ،ييسو

 در ياساس اريمع نيا بنابر كند يم محافظت ها قصون
ـ با زين يگريد مردم است خداوند قرآن، ـ  بـر  دي  نيهم

 امـا  ندارد يبرتر آن وبر رديگ قرار سنجش مورد اريمع
 توجـه  بدون قرآن در ايح تيرعا كه داشت توجه ديبا
 نيا مهم نكته است نشده گرفته نظر در يآدم طيشرا به

ـ وموقع طيشـرا  زيون تيجنس مسئله كه است  د،فـر  تي
   كند نوسان دچار را ايح يريبكارگ نهيزم تواند يم

 يوارسـ  از يناش جينتا يبند وطبقه ها افتهي به باتوجه) 3
 را يمـدل  اسـت  دهيكوشـ  حاضر پژوهش قرآن، اتيآ

 مهـم  يژگيو كي بعنوان ايح مدل نيا در دينما مطرح
 عقل با يتواز در رفتارها از ياريبس يربنايز يومحور

 يا مجموعـه  با دائمأ كه است دهيگرد ميتنظ معرفت و
 به توجه با و است تماس در شده يدرون يارهايمع از

ـ  بـروز  توانـد  يم متعدد طيشرا  را بروزخـود  عـدم  اي
ـ با واقـع  در بخشـد  سامان ـ  را مـدل  دي  حركـت  كي
 سـپس  و شـدن  ليتكم ازمندين كه كرد يتلق يمقدمات

 ماننـد  رها،يمتغ گريد نيب در ايح گاهيجا ميتنظ ازمندين
 و يريپـذ  تيمسؤل نحوه اي ارهايمع كردن يدرون وهيش

ـ  چه ست،ينگر منفك را ايح دينبا است غيره  بـا  يحت
 يبررسـ  ازمنـد ين هـم  باز ،يكنون مدل تناسب رشيپذ

 مـثأل  ميهسـت  يرفتـار  يرهـا يمتغ گـر يد با آن ارتباط
ـ  اما ستيچ اريمع داند يم فرد كه يهنگام  توانـد  ينم
 شود، يم شرمنده و رديبگ نظر در خود فتارر در را آن
ـ  تكـرار  را رفتـار  آن مشابه، يتيموقع در هم باز و  يم

 بـا  بالفاصله ايآ ست؟يچ آن امديپ ست؟يچ علت كند،
ـ  متـأثر  مستمر شكل به كه فرد نفس عزت  شـود،  يم

 خدشـه  يمـد آخودكار با آن تبع به و ميندار سروكار
 تـوان،  ينم يسادگ به پس ميستين روبرو فرد شده دار
 از رهـا يمتغ تنگاتنگ ارتباط دنيد بدون منفك شكل به
   كرد صحبت ايح

  وشرم ايح يها وتفاوت شباهت )4
 دهيپسـند  يهـا  رفتار زمره در ينيد ادرمتونيح) الف
 در است اسالم يوخو ،خلق )ص(امبريپ قول به و ياخالق

ـ  مهم يها جانيه زمره در شرم، زين يروانشناس  و ياخالق
 نيبنابرا است ياخالق رفتار پرورش در يديكل نقش يدارا
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 بـا  ارتبـاط  در ينيد متون از ما برداشت و يروانشناس در
 يرفتارهـا  از ياريبس از تر ياديبن ايح اي شرم وشرم، ايح
   شود يم يتلق گريد

ـ  ياسالم دانشمندان دگاهيازد ايح )ب  ي جـه ينت نياول
ـ طفول اوان همـان  از كه است انسان در زيتم قوه ظهور  تي
 وعـام  نياديبن يحس شرم، زين يدرروانشناس كند، يم بروز
 يكـدها  از يتخطـ  به فرد يجانيوه مهم واكنش كه است
   شود يم يتلق ياخالق
 يروانشناسـ  در شـرم  درباره كه ييوروشها راهها )ج
 ز،يگر مثل شود يم دهيد زين جا نيا در است، هاشار مورد

 يشـناخت  يروانشناسـ  در اجتناب البته پوشاندن اي اجتناب
 يدارا هـم  كه گرفته قرار توجه مورد اديز اريبس ن،يامروز
   باشد تواند يم مثبت هم و يمنف يها جنبه
 كـه  اسـت  يا نكته همان در نياديوبن ياساس زيتما )د
 شـرم  يروانشناسـ  و اتيروا و اتيآ در ايح مشترك وجه
 آگـاه  هـا  بدان فرد كه يمهم يارهايمع وجود يعني است،
ـ ا شـود  يم فرد در شرم موجب آنها، از يوتخط است  ني
 يروانشناسـ  در ارهايمع كه رديگ قرار توجه مورد ديبا امر
 شوند يم اخذ فرد يساز يدرون ينوع با يرونيب طيمح از

 شـرم،  رايز گردد يم باز مختلف يها فرهنگ به زهايوتما
ـ ي شـود  يم تحول مشمول كه است يجانيه  ازمنـد ين يعن

ـ  ياجتماع يارهايمع« زيون »شتنيخو«از يدرك  ، »يواخالق
 49[ )1971، 4زيلو( است يعاطف و يعقالن تحول يط در

 هم و شود يم محسوب »خودآگاه« يجانيه هم شرم زين و]
ـ درگ فرد كه چه: »ياخالق« ـ ارز ري  و اسـت  خـود  از يابي
ـ  نقش چون شود يم محسوب يخالقا  پـرورش  در يمهم

  )2002، 6نـگ يودر 5يتـانجن ( داراست ما ياخالق رفتار

 از يتخطـ  بـه  يجـان يه واكنش كي حال نيع در و ]50[
ـ  يكدها ـ  ياخالق  وهمكـاران 7 تامپسـون ( ماسـت  يدرون
ـ يب ،»شـرم « يامدهايپ از يكيو ] 51 [)2004  كـردن  يرون

 مقصـر  را يگـر يد يعني است، خود از دفاع يبرا سرزنش
 خـود  نفـس  عـزت  از تـا  اسـت  مصمم فرد چون دانستن

                                                            
1. Lewis, H. B. 
2. Tangney, J. p. 
3. Dearing, R. L. 
4. Thompson, T. 

 اسـت  مؤثر يكوتاه دوره در ابزار نيا البته دينما تيحما
ـ آ در امـا  )2002، نـگ يودر يتانجن(مدت دراز در نه  اتي

ــوروا ــمع اتي ــد ،يواساســ يمحــور اري ــزار و خداون  اب
 ارهايمع ات،يآ در واقع در است شده نييتع عقل ص،يتشخ
ـ  از ـ يد يهـا  وزهآم ـ  اخـذ  يوفرهنگــ ين  در و شــوند يم

 داشته ينيد جنبه تواند يم كه يرونيب طيمح از يروانشناس
 هستند گرانيد ارهايمع كننده نييتع و باشد نداشته اي باشد
   است محور ياله يها آموزه ات،يآ در كهيحال در

 ياراد يدار شـتن يخو ينوع ايح ،ياسالم متون در )ه
 و يشـرع  شـأن  و قاعـده  خالف كه ياعمال انجام در فرد
 است، ييتوانا ينوع قتيحق در ايح است باشد، يم يعرف
 از شيخـو  بزرگتـر  به نسبت مثالً دارد ليتما انسان يوقت

 يب بر يمبتن يرفتار خود يمرب اي و معلم مادر، پدر، جمله
ـ  زين يكار نيچن انجام عهده از و دهد نشان يحرمت  يبرم

 كـرده،  يدار شتنيخو ايح تصف داشتن ليدل به يول د،يآ
 خـود  از را قدرت و ييتوانا ينوع دهد، ينم انجام را آن
 ممكـن  وگـاه  مثبت وجه نيبنابرا است گذاشته شينما به

ـ  وجه طيوتفر افراط در است ـ پ يمنف  شـرم  امـا  كنـد  داي
 دارد خـود  كمال عدم و نقص از شخص كه است يخجلت

 است ممكن كه يعمل خاطرانجام فردبه كه است يحالت و
 سـت يناشا او خـود  نظـر  بـه  صرفا يحت اي گرانيد نظر به

 ي درچهـره  احساس نيوا رسد، يم قلبش به ياندوه باشد
 دگرگـون  فـرد  بـت يه حالت نيا در و شود؛ يم انينما او
  شود يم

 ييمعنـا  يتـواز  در شرم ن،يامروز يشناس رواندر  )و
ـ داد بدسـت  مـا  كـه  چه آن دارد قرار ايح با  نشـانگر  م،ي

 بـود  گريكـد ي بـا  مفهوم دو نيا يها يدور اي ها يكينزد
 غالـب  يكل بطور ها يدور بر ها يكينزد مييبگو ديبا البته
ـ ا توانسـته  مـا  ايآ م،يپرس يم خود از اكنون بود  تمـام  مي
 شـرم  مـورد  در را يشناخت روان يها نظرگاه و ها دگاهيد

ـ تطب در آن از و ميده قرار توجه مورد  بهـره  سـه يمقا و قي
 يشناسـ  روان در شرم يكل تيوضع به ما واقع در م؟يببر

  متعدد ينظر يها دگاهيد نه و ميكرد توجه

مطرح  يريكه متغ يوقت يدر روان شناس گريطرف د از
از ابهامات متعدد در مـورد   ياريآن و بس گاهيشود، جا يم
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شود  يها مشخص م ريمتغ گرينوع رابطه با د نييآن در تع
علم  گريد يآن در گستره ها از مسائل مرتبط با يبرخ ايو

مطـرح شـده    يها اريكه مع نيشود ؛ مثال ا يپاسخ داده م
 شـرم  خـود  بحث در است ممكن شود يم يچگونه درون

 يچگـونگ  يعني امر نيا اساس اما رد،ينگ قرار توجه مورد
 علم بحث از يگريد ي گستره ،يبرون جهان يساز يدرون
 فقـط  يكنـون  مـدل  طـرح  در مـا  پس است يشناس روان

 و گسـترش  ازمندين كه ميشو كينزد ينكات به ميا توانسته
 و ياجتماع اي يرفتار يها ريمتغ گريد با ارتباطش نييتع اي

   است يفرهنگ
 ،رحاض قيتحق حركت ديترد بدون كه ميكن اشاره ديبا )5

 آورده بدست آنچه اوأل كه، چرا است، محدود يتالش
 أيثان است، تهوابس ما نگاه به ده،يگرد يبند وطبقه شده
 تالش در امر نيا اند، بوده ما يجستجو اريمع ها واژه
 يهـا  متن در ها واژه اما است، اجتناب قابل ريغ هياول

 مطرح آن در كه يا نهيزم به توجه با توانند يم متعدد
 مـدل  طرح كنند انينما را يفيظر يها جلوه اند، شده

ـ ا گـر يد زيمتمـا  يادعا ،يميترس يالگو اي ـ تحق ني  قي
 نگـاه  ،يميترس مدل كه ميكن اعتراف ديبا ما اما است،
 در يبررس مورد اتيآ از شده أخذ يرهايمتغ به ماست
 ارتبـاط  ينـوع  ا،يح وانواع ابعاد نيب ميا دهيكوش واقع
ـ  جاديا كيارگان ن برداشـت از آيـات قـران    چـو  ميكن

قـران   و بر اساس برخـي تفاسـير   محقق ذهن حاصل
 توان ينم را مدل بودن يواقع يادعا يسادگ وبه است
 سخن »يمقدمات« طرح از ما خاطر نيهم به كرد مطرح
ـ نـاظر بـه ا  » يمقدمات« واژه ميگفت اسـت كـه اوال    ني
ـ الزم است تا ا ياديز يها گام طـرح كامـل تـر و     ني

ـ نـاظر بـه ا   ايگسترده تر شود، ثان ـ اسـت كـه    ني  كي
 يبرحسب نگـاه محقـق و تـوان كنـون     هياولبرداشت 

 مطـرح  را يشـتر يب يادعـا  دينبا نيابنابر ماست يعلم
ـ  يهـا  پـژوهش  بـه  چشم ديوام ميب با پس نمود  يآت
  تداش ميخواه
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 161: 1ج  نعصرخسرو سو  تفسیرالقرن  تهرا  

 الكبیییر  التفسیییر (1121)عمییر محمییدبن فخیرراز    -2۳
  111  1 ج  سو   الدربى  التراث تاراالحیعء بیرو  

 شیرکت  ن  قر از پرتو  (1۱62)هعلقعن  سیدمحموت -29
 111 ص1ج تهرا  چهعر  انتشعر  سهعم 

 اخیالق   ( 1۱16)نصیرالدين محمد بن محمد هوس   -۱1
 علیرضییع و مینییو  مجتبیی   چییعپ تهییرا  نعصییر  
  ۱13:  ۳ج حیدر 

 التنوير و التحرير  1121هعهر  بن محمد   ععشور ابن -۱1
  اول   بیرو  التعريخ  موسس،  

 يقحقیع  عین  الكشیع   (1113)  محمیوت   زمخشر   -۱2
 .111  ۱ج  سو    الدرب  الكتعب  تار التنزيل غوامض

 الكتب الكعشف تار تفسیر (1121) جوات محمد مغنی،  -۱۱
 2۱1   6 ج   اول تهرا   اإلسالم  
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