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 Modesty is the basis of most completely moral system 
and is based on preserving human dignity. In the 
modesty-centered moral system, understanding the 
presence of God leads to self-control on tendency to 
good thought, good emotions and behaviors and avoiding 
bad thought, emotions and behaviors due to the feeling of 
dignity and worth and greatness based on modesty cause 
one to turn away from guilt and lay the groundwork for 
nearness to God. In this research, done through 
descriptive method of documentary analytical type, while 
studying the Quran and the hadith principles of modesty, 
the position of modesty in the field of goals, principles 
and methods of education are discussed. The study of 
verses and hadiths showed that modesty is one of the 
basic pillars of self-control that is motivated neither by 
fear nor greed, but by self-respect. Also, the position of 
modesty in the field of educational goals is in four areas 
of belief, morality, worldly affairs and hereafter. These 
include nearness to God, growth of moral virtues, self-
control and hope. The position of modesty in the field of 
principles of education includes the principle of thinking, 
the principle of dignity, the principle of moderation and 
the principle of asceticism, and the position of modesty 
in the field of educational methods includes methods 
patterning, the method of love and the method of 
reminding. 
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 مقدمه

 و افکاار رفتارهاا، درونی تنظیم و خود مهار درونی توان و نیرو حیا
 و شخصای بعاد در چاه بشر، موّفقیت بنیادین ارکان از ها،هیجان

 هماان حیاا جایگااه و اهمیت باب در. است اجتماعی بعد در چه
 رأس در حیاا اخالقای، یهااشایستگی و اخالقی نظام در که بس

 باه نگااه باا(. 7، ص1383 پسندیده،( دارد قرار« اخالقی مکارم»
 ساوره 24 آیاه مثاال برای قرآن قصص خصوصبه روایات و آیات

 باه گارایش و گنااه از باازداری وها تکانه تنظیم چگونگی یوسف،
 نظاام ینتارکامل استقرار نشانگر یوسف حضرت فضیلت با عمل

 امن ساحل به را خود توانسته که بود حضرت آن وجود در اخالقی
 دهنادهنشاان کاه دارد وجاود متعاددی روایات همچنین،. برساند
 گارحکایات و انساان روانای ساختار در صفت این ممتاز جایگاه
 ممتااز، جایگاه این. است انسان موّفقیت در آن العادهفوق اهّمیت

 و خلا  اساالم، گرامای رساول. اسات حیا ویژه ماهّیت جهت به
 دارد خاویی دینی هر: فرمایدمی و کرده معرفی حیا را اسالم خوی

 حیاا(. 1395: 2ج ،7935، قزوینای) اسات حیا اسالم، خوی و
 و روانای رفتارهاای ساایر کاه دهندهنظم و مهارکننده است نیرویی
 یده،)پساند کنادمای تنظیم عرف و شرع براساس را انسان فیزیکی
 دو باه هااهیجاان و افکاار رفتارها، تنظیم و مهار(. 31، ص1383
 مؤثرترین و ترینبازدارنده و شودمی تقسیم درونی و بیرونی بخش

 و کارآماادترین از «حیااا». اساات دروناای تنظاایم و مهااار آن، نااوع
 حیاا بازدارنادگی برتری. است درونی بازدارنده نیروهای ینترمهم

 مبتنای ناه حیا، که است جهت بدین بازدارنده، هایعامل دیگر بر
 یاا خاود به احترام بر مبتنی بلکه طمع؛ بر مبتنی نه و است ترس بر

 حضاور در را خاود فرد وقتی آن، براساس که است انسانی کرامت
 را خاود رفتار و خودداری هازشتی ارتکاب از بیابد، کریم شخصی

 پرداختاه حیاا موضوع به کمتر امروزه. کندمی تنظیم درونی طوربه
 «محور ترس» بیشتر دهنده،نظم و کنندهکنترل هاینظام و شودمی

 محاور حیاا تربیات رابطاه، ایان در. هساتند «محاور طماع» یا و
 باه انساان رسااندن جهات در دینی، تربیت هایزیرشاخهعنوان به

 تربیات انسان تا کوشدمی کمال، و ح  به او هدایت و بلوغ و رشد
 حیا تربیتی آثار از را انسان و باشد خویش نفس تزکیه دنبال به یافته
 .سازد مندبهره

 علاات را حیااا کااهبااس  همااین آن بااه توجااه و حیااا اهمیاات در
 همانناد پاکدامنی، و عّفت گفت توانمی. دانندمی عفت و پاکدامنی

 حیاا و حجااب یعنای دیگار پارده دو واسطهه ب که است آخری پرده
 و عّفات درآماد پایش»: اسات آماده حدیثی در. شودمی محافظت
 در(. 5444ح، 1366 آمادی،یمای)تم «حیاست داشتن پاکدامنی،

 چناان از روایاات در عّفت. عّفت معلول، و حیاست عّلت، حقیقت
 اماام. انادشامرده اعماال بهتارین را آن کاه است برخوردار اهّمیتی

 پاکادامنی از واالتار و برتار چیازی باا خداوند»: فرمایندمی باقر
، 2ج، 1362 یناای،)کل «اساات نشااده عبااادت شااهوت، و شااکم

 شاهید رزمنده پاداش»: فرمایندمی علی رابطه این در (.79ص
 انجاام تاوان که نیست پاکدامنی انسان پاداش از باالتر خدا راه در

 نزدیا  پاکادامن انساان. سازدنمی آلوده را خود ولی دارد، را گناه
(. 474ح ،البالغهنهج) «گردد الهی فرشتگان از ایفرشته که است

 هاابررسی مورد یرگذار،تأث و مهم حوزه این است شایسته بنابراین،
 . بیاید را خود شایسته جایگاه و گیرد قرار علمی تحقیقات و

 مار  و ماوت مقابل در که است حیات معنای به لغت در حیا
 و وقاحات مقابال در کاه است آزرم و شرم آن دیگر معنای و است
؛ 122ص، 2ج تااا،باای فااارس،بن)احمااد اساات شاارمیباای

 لغات فرهنا  در(. 317، ص3ج تاا،بی فراهیدی، احمدبنخلیل
 . است آمده آزرم و شرم معنای به حیا( 1377) دهخدا

 نظاام در آن جایگااه به توجه با اخالق اندیشمندان نگاه از حیا
 غزالای. اسات باوده اخاالق اندیشمندان توجه مورد افراد اخالقی

 و پررویاای رذیلاات دو اعتاادال نقطااه را حیااا( 86، ص1374)
 چنین حیا تعریف در( 368، ص1367) نراقی و داندمی روییکم

 ارتکااب در نفاس افتادن تنگنا در و محدودیت حیا،»: است گفته
 سارزنش و نکاوهش تارس از عرفای، و عقلای و شرعی محرمات

 شارعی گناهاان از اجتنااب تقاوا زیرا تقواست؛ از اعم آن و است
 و زشات نیز عرف و عقل آنچه از اجتناب و این از اعم حیا و است

 موجا  کاه اسات نفساانی ایملکه حیا،. است دانند،می ناپسند
 از آن( بیازاری) انزجاار و( زشات کار) قبیح فعل از نفس انقباض

(. 329، ص68ج، 1403 ی،)مجلسا گارددمای ادب خالف کار
 یاا و صاحیح کار انجام از خجالت و شرم معنای به حیا همچنین،
 کاه هسات صاادق اماام از روایتی باره این در. نیست کمرویی
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 کام باشاد، روکام کس هر» «ِعلُمُه  َرق   َوجُهُه  َرق   َمن»: فرمایدمی
.   (3ح، 106ص، 2ج افی،)الک «است دانش

 و یلمای)د فعال و ناظر فاعل،: است اصلی رکن سه دارای حیا
 رکاان( 31، ص1383) پسااندیده و( 31، ص1381 آذربایجااانی،

. است نامیده نفس مهار را آن که است قائل حیا برای هم چهارمی
 نفساانی بزرگاواری و کرامات از برخاوردار شخصی حیا در فاعل

 باا را خود نیست حاضر و است قائل ارزش خود برای یعنی است؛
 یاا زشات و ناپساند عمال حیاا، در فعل. کند آلوده زشت کارهای

 است نابهنجار دلیلی به که است مثبت یا مباح اعمال بعضی حتی
 ناپساند عملای، تارک یاا و کند؛می درک را آن نابهنجاری فاعل، و

 انجاام را آن بناابراین و کنادمای حیاا کار آن ترک از انسان و است
 چشم در او منزلت و مقام که است شخصی حیا در ناظر. دهدمی

 شاودمای درک او حضاور و اسات احتارام شایساته و عظیم فاعل
 (.14، ص1389 پورفرد،ی)بانک

 پان  باه حیاا، در نااظر روایاات، و آیات براساس رابطه، این در
 خداونااد هااایحجاات خااود، مااردم،: شااودماای تقساایم دسااته

 نااظر نظاارت، مرحلاه بااالترین. خداوند و فرشتگان)معصومان(، 
ََ    َیْعَلَمْ ْم ََأَلَ: »اسات بندگان اعمال بر خداوند دانستن ََ    اهللَ بَِ « َیَ
 حیاا از باالتری مرات  به باشد، باالتر انسان رشد هرچه(. 14)عل ، 

 مانناد ناظرهاایی درک. یابادمای دسات گانهپن  ناظرهای جهت از
 از بااالتری درجاه فارد، خاود حتی و معصومان فرشتگان، خداوند،

 نیااز رشد از تریپایین درجه به مردم، مانند ناظری و دارد نیاز را رشد
 کاه باشاد این به معتقد ایبنده اگر(. 91، ص1383 یده،)پسند دارد
 حیاا کناد،مای گناه حال عین در و بیندمی را او مراق ،عنوان به خدا

 او خداوناد که باشد معتقد اگر و است؛ جاهل خدا قدرت به و ندارد
 (.288، ص1ج، 1376 یلمی،)د است کافر بیند،نمی را

 
 ایح شهیر

 حضارت حاواری یهاودا، نوادگان از یکی که است آمده روایتی در
 چیست عقل: کرد عرض و آمد پیامبر نزد شمعون نام به ،عیسی

 خواسات و شود؟می منشع  آن از چیزهایی چه و است چگونه و
. کناد معرفای او بارای را عقل از منشع  هایطائفه همه پیامبر که

: کردناد معرفای چناین را عقل از منشع  هایطائفه اکرم پیامبر
َب » شنُ   الِعلنِم  ِمنَن  َو  َالِعلُم  الِحلِم  ِمَن  َو  َالِحلُم  الَعقِل  ِمَن  َفَتَشع   ِمنَن  َو  َالرُّ

شِ    الَحیاِء  ِمَن  َو  َالَحیاُء  الّصیاَنِه  ِمَن  َو  َالّصیاَنُه  الِعفاِف  ِمَن  َو  َالِعفاُف  الرُّ
زاَنُه   علام از و را علام بردبااری از و را بردباری عقل از خداوند» «َالر 

 از و را داریخویشاتن پاکادامنی از و را پاکادامنی رشاد از و را رشد
 «سااخت منشاع  را وقاار و متانات حیا از و را حیا داریخویشتن

 اسالم در حیا جایگاه همچنین، (.177، ص1ج، 1403 ی،)مجلس
 اماام از حادیثی رابطه این در. خداست به ایمان جایگاه ردیف در

 َذَهنَب  َفِاذا َقَرن فی َمقروناِن  االیماُن  َو  َالَحیاُء »: فرمایدمی که باقر
. دوشاند هام و رشاته یا  در ایمان و حیا» «صاِحُبُه  َتِبَعُه  َاَحُ ُهما

 از روایتی در. «رود آن پی در هم دیگری رفت، دو آن از یکی چون
 ِفنی االیمناُن  َو  االیمناِن  ِمنَن  َالَحیناُء : »فرمایدمی که صادق امام

ِه   براساس بنابراین،. «است بهشت در ایمان و ایمان از حیا« »الَجن 
 نااظر و زنادگی ابعااد تماامی در خدا حضور درک روایات و آیات
 افاراد اخالقای نظاام اساتحکام موجا  اعماال انجاام بر او بودن

 و اعماال افکاار بیرونای، هاایعامال باه نیااز بادون کاه شودمی
 شاناخت و حیاا به توجه بنابراین،. دهدمی نظم را افراد احساسات

 سأر در یااح یاتکاه ترب کند یم اقتضا انسان تربیت در آن جایگاه
 . باشد دینی آموزش توجهات

 
 قیتحق روش

 یاال)تحل تحلیلاای−توصاایفی تحقیاا  روش از پااژوهش ایاان در
آنکاه  ماهیات به توجه با پژوهش این. است شده استفاده( اسنادی

 و تعلایم در آن جایگاه و حیا روایات و قرآن منظر از حیا بررسی به
 در. گیاردمای قارار کیفی تحقیقات زمره در است، پرداخته تربیت

 البالغرره نهررج قررن،   جملااه از منااابع مطالعااه بااا پااژوهش ایاان
 باا و موضاوع باا مارتب  اساناد سایر و نمونه تفسین تفسینالمیزا  

 از پااس و آوریجمااع مطالاا  باارداری فاایش روش از اسااتفاده
 آماده دسات باه تبیاین و اساتنبا  و تحلیال اطالعات، بندیطبقه
 تربیتای هاای روش و اصاول تبیاین بارایفرانکناا  روش از و است

 .است شده استفاده
 
 هاافتهی

  ناظر به توجه با روایات و قرآن نگاه از حیا

 مناابع ساایر و البالغرهنهرج قرن،   جملاه از اساالم دین منابع در
 اخالقای فضائل تربیت راستای در زیادی ضمنی و آشکار هایپیام

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/1400317
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 میاان باه ذکری حیا از هرجا و است آمده حیا فضیلت خصوصبه
 درک مفهاوم ضامنی، صورت به چه و آشکار صورت به چه آمده،
 متعاال ببینناده طارف از اعماال گرفتن قرار دید معرض در و ناظر

 نااظر روایاات، و آیاات در همچناین،. اسات آماده میان به سخن
 قارآن دیادگاه از بناابراین،. است فرشتگان و خداوند انسان اعمال
 نظاارت انساان رفتاار بر خداوند و است خداوند محضر در جهان

 دیگاری آیاات در. خوانادمای فارا حیاا به را انسان خداوند و دارد
 و کننادمای متوجاه فرشتگان نظارت و حضور به را انسان خداوند

 . خوانندمی فرا حیا به را آنان
 از برخای در و اسات آماده عیناا   قرآن آیات برخی در حیا واژه

 آیاات از یکای در. اسات شاده استنبا  آن تفسیر و محتوا از آیات
 قصص سوره 25 آیه شده، بیان صراحت به حیا لفظ آن درآن که قر

ا ََتِْش »: باشد می  َیَْدُعکَ   َأبِی إِ    َقاَلْت  َیاء  َعََل اْستِْح  یَفَجاَءْتُه إِْحَداُُهَ

ََ  لَِیْجِزَیَک   سراغ به)زن(  دو آن از یکی ناگهان»« ...َلنَا َسَقْیَت  َما َأْج
 تو از پدرم گفت داشت،برمی گام حیا نهایت با کهحالی در آمد او

 انجاام ما برای که را( گوسفندان)به  دادن آب مزد تا کندمی دعوت
 الم و الف بدون «استحیا» کلمه آیه این در...«. بپردازد تو به دادی
 ماراد. است حالت آن عظمت رساندن برای این و است شده آورده

 نجابت و عفت که است این بوده، «استحیا» بر رفتنش راه اینکه از
(. 35، ص16ج تاا،بای یی،)طباطباا باود پیادا رفتانش راه طرز از

 حیاا باا مأتاو رفتاار برانگیختن موج  حیا گفت توانمی بنابراین،
 علات بیان در کریم قرآن همچنین،. شودمی خود به نسبت دیگران
 و»: فرمایادمای یوسف سوره 20 آیه در یوسف حضرت امتناع

 برهاان اگار( نیاز یوساف) و کارد وی آهنا ( زن)آن  حقیقت در
 برهاان از آیه، این در. «کرد می او آهن  بود، ندیده را پروردگارش

 اماام. اسات شاده بارده نام گناه بازدارنده عاملعنوان به پروردگار
 عزیاز زن»: فرمایادمی پروردگار برهان تفسیر در العابدین زین

 یوسف. انداخت آن روی بر ای پارچه و رفت بت سوی به مصر
 دارم شارم»: داد پاساخ «کردی؟ را کار این چه برای»: پرسید او از
: گفت وی به یوسف هنگام این در !ببیند را ما بت، این اینکه از
 فهمادمی نه و بیندمی نه و شنودمی نه که چیزی از کنیمی شرم تو آیا»
 را بشار کاه کسای از نکانم شارم من ولی نوشد،می نه و خوردمی نه و

 کاه اسات خداوناد ساخن معناای این» ؟!آموخته دانش را او و آفریده
 ی،)مجلساا «بااود ندیااده را پروردگااارش برهااان اگاار»: فرمایاادماای

 باودن نااظر شد، زلیخا حیای باعث آنچه(. 266ص ،12جق، 1403
 آنچاه و اسات باطال خیال بشر، اعمال بر او نظارت چند هر بود، بت
 بار نااظر و آگااه خداوند که بود این شد یوسف حضرت شرم مایه

 آیاه تفسیر از بنابراین،. (26ص ،1383 یده،)پسند است بشر اعمال
 در گنااه از بازدارندگی در حیا صفت منزلت و جایگاه به شده ذکر

 اساالم دیان تعالیم نگاه از گناه از بازدارنده عوامل دیگر با مقایسه
 . شودمی برده پی

 داده توجه آن به حیا تعریف در که مباحثی ترین اساسی از یکی
 جهات در عااملی او حضاور درک و ناظر وجوداست که  ینا شده

 وعاده از قبال خداوناد کاه طوری باه اسات، عملای تارک یا انجام
. اسات کارده سافارش گنااه از بازدارندگی به گناهکاران، مجازات

 قارآن عتیا  یهااساوره جزو که( 14 یه)آ عل  سوره در مثال برای
ََ    َیْعَلمْ ْم ََألَ »: فرماید می باشد می کریم ََ    اهللَ بَِ )انساان(  آیاا» «َیَ
 آیاه ایان در حقیقات، در. «بیناد؟مای را او خداوناد کاه داندنمی

 فراخواناده حیاا به فرابخواند، ترس به را مردم آنکه از پیش خداوند
 نظاارت باه خداوناد آیه این در(. 28ص ،1383 یده،)پسند است
 و حضاور درک ینکاها و کنادمای اشاره خود بندگان اعمال بر خود

 باه ارتکااب از بازدارنادگی موج  خود اعمال بر خداوند نظارت
 باه خداوناد احازاب ساوره 59 آیاه در همچناین،. شاودمای گناه

 فارا پیاامبر خاناه باه چاون»: فرمایدمی حکم پیامبر اصحاب
 غاذا خاوردن از بعد و نروید متداول زمان از زودتر شدید، خوانده
 روی گفتگاو و سارگرمی باه خدا رسول حضور در و شوید متفرق

 و شرم روی از او ولی دهد می آزار را پیامبر امور، این زیرا نیاورید؛
 بیاان برایتاان را حقیقتای ینکاها از خداوند و گویدنمی سخنی حیا
 عفات یاا و حیاا واژه اینکاه بدون آیات این در. «ندارد شرمی کند

 دیادن و نظاارت باه توجه. دارد اشاره حیا به محتوا در باشد، آمده
 موجا  شاودمای تعبیار حیاا باه کاه او، حضاور درک و خداوند

 . شود می دیگران حرمت حفظ و پسندیده رفتارهای
 داشاته پاروا خدا از»: فرماید می که علی امام از روایتی در
 حرکاات و اوسات دسات  به شما زمام و هستید او دید در که باشید

گاه سازید، پنهان اگر است؛ او اختیار در شما  آشاکار اگر و است آ
 قارار ارجمناد مراقباان و نگهباناان اینکار، برای. نگارد می سازید،

 ثبات باطال باه را چیاز هیچ و گذارندنمی فرو را حّ   هیچ که داده
 اماام روایات این اول بخش در(. 183خ ،البالغه نهج) «کنندنمی
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 نااظر و خداوناد سوی از انسان اعمال بودن دید میدان در علی
 درک ایان ینکاها و اسات آورده میاان به سخن انسان اعمال بر او بودن

 آفریادگار از تارس و پاروا احسااس موج  اعمال بر خداوند حضور
 اعماال ثبت به دوم بخش در. دارد همراه به را گناه از بازداری و شود می
 باه رابطاه ایان در که است پرداخته ناظران طرف از باطل اعمال و ح 
 شاکل باه پردازناد می خادا امار باهن که فرشتگا طرف از اعمال ثبت

 از دائمای طاور باه انسان اعمال بودن نظارت تحت موضوع به دیگری
 موجا  آنها حضور درک که است آورده میان به سخن فرشتگان طرف

 صاادق اماام دیگاری روایات در .دارد هماراه باه را گناه از بازداری
 هار بیناد،مای را تو که هستی کسی پیشگاه در تون که بدا»: فرماید می

 همچناان(. 256ص ،1376 صادوق، یخ)ش «بینی نمی را او تو چند
 نااظر باه داشاتن یقاین شاود،می مالحظه احادیث و آیات در که،

 تاوأم اعمال ترک عدم همچنین و گناه از بازدارندگی موج  حاضر
 باه روایاات و احادیث از دیگر برخی در. شودمی مؤمن نزد حیا با

 در خادا از شارم احساس یعنی گناه از بازدارندگی از دیگری جنبه
 موجا  شارم احسااس که طوری به. است شده پرداخته گناه انجام

 پیاامبر رابطاه، ایان در. شودمیمؤمن  نزد گناه عمل از بازدارندگی
 تماام از خداوناد اینکاه از اماروز کنید شرم»: فرمایدمی اکرم
گاه شما امور  در(. 333ص ،19جق، 1403 ی،)مجلسا «اسات آ
گاهی به نیز اکرم پیامبر از روایت این  بار خداوناد نظاارت و آ

گاه ناظری که خداوند از شرم و است شده اشاره اعمال  اعماال بر آ
 اماام همچنین،. است شده بیان روایت این در خوبی به است بشر
ُُ  ِلُق َرِتنِه  اللَه  َخِف »: فرمایدمی باره این در العابدین زین  َعلین

َُ  ِلُقِرِبه ِمنُه  َواسَتحِی   تاو بار چاون بترس، متعال خداوند از» «ِمن
 ی،)حلاوان «است نزدی  تو به چون کن، شرم او از و دارد، قدرت
 آماده ائماه گهرباار سخنان در که همچنان(. 89ص ،ق1408

 نزدیکای احساس گناه با توأم اعمال بازدارنده عوامل از یکی است
 همچنین، و او از شرم احساس و خداوند توس ( شدن دیده)حس 
 . است انسان بر او قدرت درک توانایی
 و اعماال بر فرشتگان نظارت معنای در حیا دیگری روایات در

 باه اشااره باا صاادق اماام. اسات آمده انسان اعمال تمام ثبت
 خلاوت، در که کسی هر: فرمایدمی آدم اعمال بر فرشتگان نظارت

 بداناد خود مراق  را متعال خداوند و شود فراهم برایش گناه زمینه
 را او گناهااان همااه خداونااد، کنااد، حیااا نگهبااان، فرشااتگان از و

 صدوق، یخ)ش باشد انس و جّن  گناهان اندازه به هرچند آمرزد، می
 اساساا   صادق امام دیدگاه از همچنین،(. 411ص ،4ج ،1376
 باه توّجاه باا مردم که است همین فرشتگان، دادن قرار ناظر فلسفه
ق، 1403 ی،)مجلسا بردارناد گنااه از دست آنان، حضور و وجود

 آیات تلویحی و ضمنی و آشکار یهاپیام در دقت(. 323ص ،5ج
 کاه اسات فضایلتی حیاا که است آن بیانگر حیا باب در روایات و

 بتواناد امور انجام حین در ببیننده و ناظر دائمی درک با آن صاح 
 رفتارهاای در کاافی بازدارنادگی و بیاندیشد خود اعمال درستی بر

 او اعماال و باشاد داشاته خاداجویان رفتارهاای درکنناده مداخله
 شده سعی مقاله این در. باشد الهی قرب هدف با سویش و سمت
عناوان باه خداوناد حضور احساس از ناشی درونی احساس است
 و کرامات احسااس و درونای حاس گیاری شاکل موج  که ناظر

 باودن نااظر احسااس نتاوان شاید بنابراین، .شود درونی بزرگواری
 .کرد تفکی  هم از را فاعل اشتیاق و فعل بر خدا

 
 محور حیا تربیت و تعلیم اعتقادی اهداف

 الهی قرب اسالم دین هایآموزه اعتقادی اهداف ینترمهم از یکی
 هادف دینای تربیتای هاایفعالیات تماامی در الهای قرب. است

  تربیات هادف نیاز محاور حیاا تربیت و تعلیم در. است محوری
 و آفریادگار حضاور باه داشاتن یقین که طوری به. است الهی قرب

 و گناه عمل ترک موج  انسان اعمال تمامی بر او نظارت همچنین
 روایاات از برخای در رابطاه این در. شودمی ثواب عمل به گرایش
 گناهاانش و کامال او ایماان کاه است کسانی خصلت حیا داشتن

 خصلت چهار»: فرماید می العابدین زین امام. شود می بخشوده
 بخشاوده گناهاانش و کامال ایماانش باشاد کسی هر در که است

 راضای او از که کندمی مالقات را خداوند حالتی در و شد خواهد
 باه ماردم بارای کاه کارهایی با الهی تقوای( الف است؛ خشنود و

 و حیاا( ج ماردم؛ باا صاداقت و راساتگویی( ب ؛کشادمی دوش
 برابار در و خداوناد پیشاگاه در هاازشتی تمام به نسبت پاکدامنی

 «خاود خاانواده باا برخاوردی خاوش و اخالقای خوش( د مردم؛
 اماااام روایااات ایااان در(. 385ص ،66ج، 1403 ی،)مجلسااا

 رضاایت موجا  رامؤمن  نزد در حیا خصلت وجود العابدین زین
 اکارم پیاامبر همچناین،. دانادمای بنادگانش مالقات در خدا
َلها ُذنوبنا   َقَ ِمِه  إلی َقرِنِه  ِمن کاَن  َو  فیِه  ُکن   َمن أرَبع  »: فرماید می  َبن  
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نرُر  َو  الُخلنِ   ُحسُن  َو  الَحیاُء  َو  َالصِّ ُق : َحَسنات اللُه   کاه هار» «الشُّ
 خادا باشاد، گناهاان غرق پا تا سر از و باشد داشته خصلت چهار

 و خلقای خاوش و حیاا و راستگویی: کند تبدیل حسنات به راها آن
 در(. 166−165ص ،3جش، 1362 یناااای،)کل «سپاسااااگزاری

 باحیای انسان   خداوند،»: فرماید می اکرم پیامبر دیگری روایت
 دهاان بد ناسزاگو، انسان   با و دارد دوست را پاکدامن توانگر   بردبار  

(. 111ص ،76جق، 1403 ی،)مجلسا «است دشمن سم  فقیر   و
 موجا  حیاا فضیلت شود می مالحظه روایات این در که همچنان
 بنابراین،. شود میمؤمن  نزد ایمان شدن کامل و گناهان از بشودگی
 .شود می الهی قرب موج  حیا فضیلت

 
 محور حیا تربیت و تعلیم اخالقی اهداف

 نازد اخاالق مکاارم رشاد محاور حیا تربیت اهداف از دیگر یکی
 در اخالقای نظاام مبنایعنوان به هدف این بنابراین،. است انمؤمن

 همچاون اسات احساسای حیاا اسالمی، فرهن  در. است اسالم
 شودمی آلوده غفلت صورت در که حرمی حرم؛ نگهبانی احساس

 پیااامبر همچنااین،(. تلخاایص بااا 21−17ص ،1383، حاارزاده)
ما»: فرمایدمی اکرم َم  ُبِعثُت  إن  َتمِّ  مان همانا» «ااَلخالِق  َمراِرَم  اِلُ

 «برساانم تمامیات و اوج باه را اخاالق مکاارم تاا شدم برانگیخته
 تمامیات علی حضرت(. 382ص ،68جق، 1403 ی،)مجلس
هاا خصالت نیکاوترین را آن و اناد دانساته حیاا را اخالقای مکارم
 روایات در(. 256ص ،ش1366 آمادی، یمی)تم اناد کرده معرفی
 أاِل : اللنه َرسنوُل  َقاَل »: است شده نقل صادق امام از دیگری

یَنُتُه  َو  َالَحیاُء  َفِلباُسُه  ُعریان   سالُم   َو  َالّصاِلُح  الَعمُل  ُتُه  ُمروَء  َو  الِوقاُر  ز
. «الَبیِت  أهَل  بنا ُح  ااِلسالِم  أساُس  َو  أساس   َشیء ِلُرلِّ  َو  الَوَرُع  ِعماُدهُ 

 برهنه اسالم»: فرمود خدا رسول که شده نقل صادق امام از
 ماردانگیش و اسات سانگینی و وقار زینتش و حیا لباسش و است
 را چیازی هار و اسات، پرهیزکااری اشپایه و ستون و صالح عمل

 «اسات بیات اهال ماا محّبات اسالم، پایه و است ایپایه و اساس
 پیاامبر تمثیال، مقام در همچنین،(. 77ص ،3ج، 1362 ینی،)کل

 «صناِلحا   َرُجنال   َلرناَن  َرُجنال   الَحیناُء  َکاَن  َلو» فرمودندمی اکرم
 «بااود ایشایسااته انسااان آینااه هاار بااود،ماای انسااان حیااا اگاار»

 باه حیا از روایات این در(. 122ص ،3جق، 1397 هندی، ی)متق
 لبااس واژه از اساتفاده نظار به. است شده تعبیر اسالم لباس منزله

 و فرد آراستگی موج  بلکه دارد را عیوب پوشاندن معنای به تنها نه
 اجتماااع در احتاارام باارانگیختن و خااود ناازد او کراماات احساااس

 و نجابات زیباایی، حاس پیاامبر ساخن این در بنابراین،. شود می
 دارای کاهماؤمن  انساان و است شده تعبیر حیا به اسالم آراستگی
 دارای او اخااالق و آراسااتگی دارای او نفااس اساات حیااا فضاایلت

 کردن بازگو از هم دیگران باشد، حیا با انسان هرچه. هست کرامت
: میفرمایاد بااره ایان در امیرمؤمناان. کنندمی خودداری او عیوب

اَس  َلم َثوَبُه  الَحیاَء  َکساهُ  َمن»  حیاا لبااس که کسی آن» «َعیَبُه  َیَرالن 
 (.223ح ،البالغه نهج) «نبیند را او عی  کسی بپوشد،
 

 محور حیا تربیت و تعلیم دنیوی اهداف

 از ایزیرمجموعاه توانادمای محاور حیاا تربیات اهداف از دسته این
 باا و باشاد طبیعات و جامعه خود، با انسان رابطه اصالح کّلی اهداف
 و جامعاه خاود، باا ارتبا  در شایسته انسانی حیامحور، تربیت تحّق 

 محاور حیاا تربیت و تعلیم دنیوی اهداف از یکی. شود تربیت طبیعت
 وصاف در پیامبر رابطه این در. است خویش نفس برمؤمن  تسل 
 نفاس بارماؤمن  خداوند، از حیا و تکریم سب  به»: فرمایند می مؤمن
 یکاای (.210ص ،67ج ق،1404 ی،)مجلساا «اساات مسااّل  خااود
 و بارداری بهره عامل محور حیا تربیت و تعلیم دنیوی اهداف از دیگر

. اسات دیگاران بارای او صالح و خیر و او دنیوی زندگی از کامیابی
 نباشاد، کسای در اگار کاه است چیز پن »: فرمودند صادق امام
 «ادب و اخالقای خاوش حیاا، عقل، دین،: نیست او در زیادی بهره

 و بخشای زینات همچنین،(. 369ص ،66ج ق،1404 ی،)مجلس
 حیاا تربیات و تعلیم اهداف دیگر از دنیوی زندگی در حیا آبروسازی

 باشاد، هرچاه در حیاا»: فرماینادمای اکارم پیامبر .است محور
(. 334ص ،68ج ق،1404 ی،)مجلساا «اساات آن بخااش زیناات

 باا هاازشاتی از دوری و هازیبایی کانون و سعادت و خیر همچنین،
 بادین اسات، خیار حیا تمامی»: فرمودند پیامبر .شود می تأمین حیا
 و داردمای بااز هاازشاتی از را دین بای و دار دیان انسان حیا، که معنا

 (.335ص ،68ج ق،1404 ی،)مجلسا «هاستزیبایی تمام کانون
 «هاسااتزیبااایی تمااام کااانون حیااا،»: فرمودنااد اکاارم پیااامبر
 صاادق اماام فرموده به و(. 335ص ،68ج ق،1404 ی،)مجلس

 زشاتی کاار هایچ و شودنمی انجام زیبایی کار هیچ نباشد، حیا اگر»
 (.81ص ،3ج ق،1404 ی،)مجلس «گرددنمی ترک
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 تربیت و تعلیم اخروی اهداف

 و اخالقای اعتقاادی، آثاار بر عالوه محور، حیا تربیت و حیا بحث
 اخاروی آثاار دارد، باحیا و یافته تربیت انسان زندگی در که دنیوی
 برابر چند انسانی، چنین تربیت برای را ما انگیزه که دارد هم زیادی

 اهاداف از یکای. باشادمای تربیتای چناین از ماا هدف و کند می
 بشاودگی و اصالح به امیدواری محور حیا تربیت و تعلیم اخروی

 اهل که وقتی تا مناف  به»: فرمودند پیامبراکرم. است گناهان از
 اخروی اهداف دیگر از(. ق 1408 ی،)طبرس «امیدوارم حیاست،

 موسای حضارت. است قیامت روز در ایمنی محور حیا تربیت
 از حیای خاطر به که کسی آن جزای»: کرد سؤال متعال خداوند از

 ای»: فرماود متعاال خداوند: «چیست؟ گوید، ترک را خیانت تو،
 ق،1404 ی،)مجلسا «اسات قیامات روز ایمنی او جزای موسی؛

 ترغیااا  بااارای ،اطهاااار ائماااه همچناااین،(. 384ص ،66ج
. گرفتنادمای بهره حیا از گاهی فضائل، به رسیدن برای اصحابشان
 آیاا»: فرمایناد می داری روزه باب در انمؤمن ترغی  در امیرمؤمنان

 تحمال را شا  تاا روز که نیست این از شرمسار شما از ی  هیچ
(. 113ص ،2جق، 1413 صدوق، یخ)ش «نسازد پیشه صبر و نکند
 سراسار باشد، محروم حیا از کس هر»: فرمایند می صادق امام

 در برداشاتن گاامی و باشاد؛ پارساا و عاباد هرچند است، پلیدی
 هفتااد از برتار خداوند، از حیای با همراه الهی هیبت هایساحت
(. 336ص ،68ج ق،1404 ی،)مجلساا «اساات عبااادت سااال

 از متعاال خداوناد از اطاعت و عبادت به انمؤمن ترغی  بنابراین،
. اسات محاور حیاا تربیات و تعلایم اخاروی تربیت اهداف دیگر

 که است این حیامحور تربیت اهداف خرده از یکی اینکه سرانجام
 آلودگی و گناه سمت به خود حیای واسطه به که کند تربیت انسانی

 تکااانی بااا را)گناهااان(  خااویش باادن غبااار باحیااا، انسااان. ناارود
 (.47ص ،1389 فرد، پور ی)بانک برد می میان از( استغفار(
 

 محور حیا تربیت تربیت و تعلیم اصول

 کاه هساتند قواعادی وهاا پایه محور، حیا تربیت اصول از منظور
 اصاول جملاه از. دارد قرار آنها بر حیامحور تربیت اهداف و بنیان

 اعتادال اصل کرامت، اصل تفکر، اصل محور حیا تربیت و تعلیم
 . باشد می ذهد اصل و

 محور حیا تربیت جمله از اسالم دین تربیتی نظام تفّکر؛ اصل
 شادگان تربیات که است آن مقصد و است استوار صحیح تفّکر بر

 یَوفَِ». بیندیشاند پیوساته و باشاند صاحیح تفّکار اهل نظام، این
و َ ََأنُفِسُکْم َأَفََل ُتبْ  یَوفِ *لِّْلَُمکِقنَِیَ  َیات  اْْلَْرِض َءا  یاات،)ذار «ِِصُ

 خودتاان در نیز و ست؛هانشانه را یقین اهل زمین در و»( 20−21
 بااه را آدماای مجاااری، ایاان در صااحیح تفّکاار. «نگریااد؟ نمی آیااا

 ایان و رسااندمی بندگی درگاه و حقیقی معرفت و زندگی تصحیح
 ،1382)دلشاااد،  اساات الهاای صاافات بااه اّتصاااف راه بهتاارین

 حیاا موضاوع در متعادد روایات و آیات در که همچنان(. 210ص
 سوره: مانند. بود یسؤال حالت به حیا به انمؤمن دعوت است آمده
ََ    َیْعَلَمْ ْم ََألَ »: فرماید می که کریم قرآن( 14 یه)آ عل  ََ    اهللَ بَِ  «َیَ

 . «بیند؟می را او خداوند که داندنمی)انسان(  آیا»
ْمنَا َبنِ » کرامت؛ اصل  َ  باه و»(« 70 ،)اسراء «َءاَدَم... َیَوَلَقْد َک

 تربیات محاور بناابراین. «داشاتیم گرامی را آدم فرزندان ما راستی
 قارار اخالقای هاایکرامات باه دعوت و هاانسان کرامت بر پیامبر

 کارده روایات علای اماام از خود اسناد به طوسی شیخ. داشت
 کساا  بااه باااد شااما باار»: فرمودنااد اکاارم پیااامبر کااه اساات
 برانگیختاه بدانها مرا عّزوجّل  خدای همانا که اخالقی هایکرامت

 (. 210ص ،16جق، 1403 ی،)مجلس «است
ََاَداَء » اعتدال؛ اصل َُ ً  َوَسًَا  لَِّتُککُنَکْا  َ َوَکَذالَِک َجَعْلنَاُکْم ُأم 

ُسکُل  َیُکک َ َعََل الن اِس وَ   َ ِایدا   َعَلْیُکمْ  ال  را شاما چناین این و» «...ََ
 بار پیاامبر و باشاید گواه مردمان بر تا ساختیم)متعادل(  میانه اّمتی
 دربااره متعاّدد آیااتی کریم قرآن در(. 143 ،)بقره «باشد گواه شما

 این بر الهی کتاب این تربیتی گیری جهت و است شده وارد اعتدال
 خاانوادگی، فاردی، اماور هماه در که کند تربیت انسانی که است

 باشاد؛ متعاادل اینهاا جاز و اقتصادی نظامی، سیاسی، اجتماعی،
 از کاه چناان. باشاد داشاته متعاادل رسمی و راه و مشی که انسانی

 «َمشَیَِک  فَِی َواقِصَد»: اسات آمده فرزندش به حکیم لقمان زبان
 اعتاادال، رساام و راه(. 19 ،)لقمااان «باااش رو میانااه رفتااارت در»

 و خادا کتااب کاه راهای است، تربیت راه استوارترین و ترین  کوتاه
 بااره ایان در علی امام. است شده بنا آن بر اکرم پیامبر آیین

 راه و اسات گمراهای چا  و راسات باه انحاراف»: است فرموده
 رساول آیاین و خادا کتاب است، ح  وسیع جاّده میانه، و مستقیم

 اشااره راه هماین باه نیاز پیامبر سّنت و کند،می توصیه را راه همین
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 راه و اسات همگاان کردار ترازوی جاّده، همین سرانجام و کندمی
 (.16خ ،البالغه نهج) «شود می منتهی بدان همه

 روایات خادا رساول از علای امیرالمؤمنین زهد؛ اصل
 متعاال خدای کند، پیشه زهد دنیا در که هر»: فرمود که است کرده

 ساازد بیناا را او و کند عنایت واسطه بی هدایت و تعّلم بی علم او به
 (.79ص ،1ج تا، بی یم،)ابونع «نماید برطرف را اشکوری و

 
 حیامحور تربیت هایروش

 گرفتاه قارار ماّدنظر بایاد هاییروش تربیت، هدف به رسیدن برای
 روش هار تربیت، در یعنی. باشد تربیتی اصول با متناس  که شود

 اصال هر تحق  برای و است استوار تربیت اصول از اصلی پایه بر
 تعلایم یهاروش از یکی. شود انتخاب باید خاصی روش تربیتی،

 بااره ایان در انمؤمناامیر. است الگویی روش محور حیا تربیت و
 پیامبر از الگوگیری و خدا رسول رفتار از کردن پیروی»: فرماید می

 پیاروی ات پااکیزه و پااک پیاامبر از بنابراین. است کافی شما برای
 بخواهد که کسی برای نیکو است سرمشقی رسمش و راه زیرا کن،

 منتس  بخواهد که کسی برای عالی است انتسابی و جوید؛ تأّسی
 از کااه اساات کساای خداونااد ناازد بناادگان تاارین محبااوب و گااردد

 «گاااذارد او قااادم جاااای در قااادم و گیااارد سرمشااا  پیاااامبرش
 (. 160خ ،البالغه نهج)

. اسات محبات روش محاور حیاا تربیات دیگار یهاروش از
َن اهللِ لِنَت لَ َا َرْح ََفبِمَ »  مِّ

 ً کاْ  اْلَقْلِب  یظَ ُاْم َوَلْک ُکنَت َفّظا  َغلِ ََم  َلَانَفضُّ

َْ  َعنُْامْ  َفَاْعُف  َحْکلَِک  ِمنْ  مْ  َواْسَتْغِف  رحمات و لطف به پس» «...ََلُ
 دل ساخت و تنادخو اگار و شادی، پرمهار و نرمخاو آناان با الهی

 و درگاذر آنان از پس. شدند می پراکنده پیرامونت از آینه هر بودی،
 یهااروش جملاه از(. 159 عماران، )آل «بخاواه آمرزش برایشان
 قاارآن رابطااه ایاان در. اساات تااذکر روش قاارآن منظاار از تربیتاای

مَ »: فرماید می َْ إِن  َ  ََفَذکِّ  تذّکر فق  تو که ده تذّکر پس» «ا َأنَت ُمَذکِّ
 19 آیااه مزماال سااوره در همچنااین(. 21 یه،)غاشاا «ایدهنااده

َ»: فرماید می  ّ َاَء ا ََ ة  َفَمن  ََ
َِه َسَبِ ََإِ   َهَ ِذِه َتْذکِ  ایان» «یَل  َذ إََِل  َربِّ

 سااوی بااه راهاای خواهااد، کااه هاار تااا اساات، یااادآوری آیااات
 .«گیرد پیش پروردگارخود

 و اسات حیاا تربیت یهاروش دیگر از محاسبه و مراقبه روش
 عمال تاداوم و صالح کردار و رفتار تصحیح در روش مؤثرترین از

 خاود محاسابه و مراقباه باه را انمؤمن سبحان خدای. است ایمانی
ُقَکاْ  َءاَمنَُکاْ  ینَ َاا ال ذِ َأّیَُ َیا»: است فرموده و داده فرمان َْ  اهللَ ات   َوْلَتنُظَ

ا َنْفس   َمْت  م  ُقکاْ  لَِغد   َقد  َوََل َتُککُنَکْا *ا َتْعَمُلَک َ بَِمَ َخبِی   اهللَ إِ    اهللَ َوات 

ََنَسَاُهمْ  اهللَ َنُسَکاْ  ینَ َکَال ذِ  َِک  َأنُفَسَُامْ  َف  ای» «اْلَفاِسَُقک َ  ُهَمُ  ُأْوَلََِ 
 بایاد کسای هار و داریاد؛ پاروا خدا از اید، آورده ایمان که کسانی
 خدا از و است؛ فرستاده چه پیش از  خود ی فردا برای که بنگرد

گاه کنیدمی بدانچه خدا که باشید داشته پروا  کسانی مانند و است آ
 دچااار را آنااان نیااز خاادا و کردنااد فرامااوش را خاادا کااه مباشااید

 (.19−18 ،)حشر «نافرمان بدکاران اینانند کرد، خودفراموشی
 

 یریگ جهینت

 باه دارد شارم اسات، برخاوردار آن از کاه کرامتای میزان به انسان
 حیاا پاس. گاردد محاروم هاازیباایی از یاا و شاود آلوده هازشتی

انساان قارار  یدهنده دروناکننده و نظممهار نظام رأس در تواندمی
از آنکاه  یشجهت باشد که خداوند متعال، پ ینبه هم یدو شا یردگ

فراخواناده و  یاااز خاود فراخواناد، باه ح )ترس(مردم را به خوف 
ََ   اهللَ  َیْعَلمْ َأَلَْم »فرموده است  ََ   بِ  )انساان( یااآ( »14)علا ،  «َیَ

 تارینعناوان جاامعباه اسالم. «بیند؟می را او خداوند که داندینم
 و فارد در ارزشای باالقوه امکاناات باه فراوان اهتمام آسمانی، دین

 و بیاان خصوص این در را الزم و متقن رهنمودهای و داشته جامعه
 باه. اسات سااخته آشاکار و گویاا وحی، معصوم مفسرین زبان با

 توانادمی هاارزش این به عمل و توجه خردمند، آزاداندیشان اعتقاد
 آورد فااراهم را انسااان الهاای کماااالت بااه وصااول و تکاماال زمینااه

 انسانی هر اسالمی بینش براساس(. 13ص، 1385 خواه،یت)هدا
 عرصه به قدم خداشناسی به گرایش و الهی فطرت با تولد هنگام از

 را او کاه است ایگونه به انسان وجودی ساختار. گذاردمی زندگی
 و مسالمان باین تفاوتی میان این در و کندمی هدایت خدا سوی به

 از زنادگی آغااز در هااانساان هماه بلکه ندارد، وجود غیرمسلمان
 مندندبهره کمال به نیل و جوییحقیقت برای خاصی استعدادهای

)مکارم «الِفطَره َعَلی یوَلُ   َمولود ُکهّل : »اکرم پیامبر فرموده به و
 الهای فطارت باا ناوزادی هار(. 429ص، 16ج، 1369 شیرازی،

 صاورت باه شرایطی هر در انسان وجودی ساختار. شودمی متولد
 محای  و نامسااعد عوامال اسات ممکان و کندنمی عمل یکسان
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 ایان بار. گاردد آن صاحیح نقاش بروز و شکوفایی از مانع ناسالم
 تاا شاود مبذول ایویژه توجه آدمی فطرت این به است الزم اساس
امکان صحیح تربیت سایه در کار این. گردد شکوفا اش دینی حس
 یات(. با توجه باه اهم2، ص1389و پرچم،  یاری)اله است پذیر

 یااتو روا یاتاسالم، آ ینانسان در د یابعاد وجود یدر تمام یاح
 صاورت باه هم روایات و آیات بیشتر در. اندپرداخته یابه ح یادیز

 از برخای در و است شده اشاره حیا مفهوم به ضمنی هم و مستقیم
 حیاا موضاوع در تفکار. اسات آماده عیناا   حیا هم روایات و آیات

 حضاور درک موجا  کاه اسات فضیلتی حیا که است این بیانگر
 از لحظاه هار در انسان. شودمی انسان وجودی ابعاد تمام بر ناظر

 و کناد می احساس خود نزدی  در را قادر ناظر وجود خود زندگی
 وارد در مهمای بازدارنادگی عامل انسان بر خدا نزدیکی حس این

 بار او بودن ناظر و خدا حضور درک همچنین،. است گناه به شدن

 مسایر در اعماال یاابی جهت موجا  انسان وجودی ابعاد تمامی
 در را واالی جایگاه محور حیا تربیت بنابراین،. شود می الهی قرب
 کاه داد نشاان نتاای . دارد اخاروی و دنیاوی زندگی مختلف ابعاد

 هادف و اسات آمده ایمان با ترازهم اعتقادات حوزه با حیا تربیت
 اساالم دیان در محاوری هادف کاه اسات الهی قرب آن اعتقادی

 و تعلایم همچنین،. است شده بنا تفکر مبنای بر هدف این و است
 کرامت حفظ اصل و هدف با نیز اخالقی بعد در محور حیا تربیت
 نهایی هدف روایات برخی در که دارد قرار اخالق تکریم و انسانی
 ین،. همچنااندرا کرامت انسان عنوان کرده اکرم پیامبر رسالت

از  یاویاهاداف دن یمحور دارا یاح یتترب یاتو روا یاتبراساس آ
اهااداف  یو دارا یتشخصاا یو آراسااتگ یااوبجملااه پوشاااندن ع

 یامااتدر روز ق یمناایگناهااان و ا یاز جملااه بخشااودگ یاخاارو
 .  باشد یم
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