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 استاد سید جواد بهشتی  هشتمجلسه ی 
 حیاءموضوع: 

 *** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 مادر همه ی خوبی ها
 ... .طراحی کنیدخدا  را بر اساس دین   زندگی خودکه  ید برای اینه اوقت گذاشت که ییدرود خدا بر شما سالم و

...، نده ااز ائمه هم پرسیددر چند حدیث چیست؟  - یعنی بزرگی های اخالق - این مکارم اخالق پرسیده اند کهزیز ما پیامبر عاز 
ند، راستگویی، امانت داری، وفای ه اپیامبر و امامان ما یک سلسله صفاتی را شمرد -د واهش می کنم این حدیث را دقت کنیخ -

، ریشه و اساس و مادر ءالحیا ن  ه  س  أر   و  ند: ه ااین را فرمود ،آن آخر اما اخالقی،به عهد، مهمان نوازی، جوانمردی، خوش 
که شاید کسی باور نکند  ...؛ هر چندبان، حیای در تماس، حیای در دامنحیای در نگاه، حیای در ز  ؛است "حیا"همه ی خوبی ها 

 ...!عجب صفتی است ؛ءالحیا ن  ه  س  أو ر   !مهم تر استاز وفای به عهد و از امانت داری ، ی، از راستگوی
 درت شما یمسئول !خانم هاای  ".نه قسمت آن مربوط به خانم ها استحیا اگر ده قسمت باشد "امام صادق علیه السالم فرمود: 

 ،ی شماعزاداری ها و ، آرایش کردن، نگاه کردن، بازار رفتن، راه رفتن، عروسی ها،لباس پوشیدن ؛سنگین استخیلی این حوزه 
ند که جامعه را پاک نگه می ها هستآن  ؛مربوط به خانم ها است آن حیا اگر ده قسمت داشته باشد، نه قسمت ؛خیلی مهم است

 .دارند
  ن ال حیاء  م  ل   ال دین  : ه است کهعجب حدیثی پیغمبر فرمود

 
 یه ایعنی چه؟ یک ودیع "حیا" ؛، دین ندارد هرکس حیا ندارده  ل

یک  ،یک کالم زشت مانندهر وقت به زشتی می رسیم ، که ن ودیعه این است آدر وجود ما قرار داده است،  ،ما ست که آفریدگار  ا
  .است "حیا"این اسم بدمان می آید،  یک لباس زشت،و یا  ،عکس زشت، یک رفتار زشت

 
 یک امر الهی و انسانیحیا 

بلکه مسلمان ها نیست، برای چون حیا فقط  دارد، وجود انسان در اما این صفتباطن خود حتی اگر مسلمان نباشیم،ما در 
که االن این وسیله ای  .، حیا را دوست دارندندهستولی انسان  را قبول ندارند هایی که خدا آنحتی و مسیحی ها، یهودی ها، 

برویم،  نمی پرستندخدا را هم و  کشور هایی که مسلمان نیستندبه  اگر حتی...، لم موبایاست، به ناجهان دست همه ی مردم 
این را  ؛زشت است من عزیز ویدگ برای چند نفر فرستاده است، می کهکلیپی  آندر مورد مثال ی خود ه بچبه مادر  می بینیم که

این شعر زشت است، این جک زشت  ویدگ می " کهحیا"سیستم او چیزی است به نام  در و وجود او در ؟می گوید او به چه کسی
 .این شوخی زشت است و یا است، این حرف زشت است، این عکس زشت است،

تعریف می کند، قصه های اضافی قصه ن کریم وقتی آخداوند در قر  .یعنی با حیا بودند "یحی  "پیامبران یکی از صفاتی که داشتند 
تکیه می کند،  راه رفتن زنان برخداوند  که این معلوم استاز تعریف می کند، را تعریف نمی کند، اما وقتی راه رفتن دختر شعیب را 

 ی ع  مش  ا ت  م  اه  حد  ا   ته  و جائ  
 
 ؛سی به طوری که با حیا راه می رفت، یکی از دو دختر شعیب، می آمد به سوی موستحیاء  ا ی ل
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خانمی  کی ، دیدمکنممدم گذر آمن  ،چند وقت پیش در همین میدان شهدای تهران "؛علی استحیاء"یعنی راه می رفت  "یمش  ت  "
به راه رفتن او نگاه می و ، هر کاری داشته بود رها کرده سیدور تا دور میدان هر ک تمام  وری راه می رفت که ط کوسط میدان ی

 .مام وجود او را شیطان گرفته بودکرد، یعنی ت
 

 حیا شرط ایمان
ه ، چه قدر گریه کرد؟!امام زمان را ببینیمکه رزو می کنیم آچه قدر ما  !خواهر ها !برادر ها !...حیا را به بهشت نمی بردخداوند بی 

تا  با حیا باشدباید دامن  وچشم " :امام زمان می فرماید ؛ امار در عمرمان امام زمان را ببینیمبا یک م کهیه اچه قدر نماز خواند ،یما
  ؛من را ببیند

 
 م ل  ه   ین  ذ  و ال

 
 اف  م ح  ه  وج  ر  ف

 
ی دامن ها و عفت دارند ،ند که حیا دارندتکسانی هس ،، مومنان که رستگارندونظ

 .مراقبت می کننداز بی عفتی را  خود
 

 اهمیت آموزش حیا
ند، یعنی پنج ساله، شش ه اکه هنوز بالغ نشد انیو پسر  اندختر  ،ی خودبچه ها در مورد می فرمایدمادر ها  و پدر هابه ن کریم آقر 

 در بزنندکه ید هبد عادتآن ها را این ساعت ها،  درمادر بشوند،  پدر و خواب   می خواهند وارد اتاق   ه اند وقتیهفت سالو یا ساله، 
دکی شکل باید از کو "حیا" !مسلمان ها است که ای در سوره ی نور آمده .زندگی مسلمانی استاین سبک  ...؛ندیر اجازه بگ و

این سه  در ،دیر وقت ، یا شب  رفته اند اتاق خواب به پدر و مادر برای استراحتکه صبح خیلی زود، یا ظهر  مثل  در زمانی  ؛بگیرد
و  ،...مادر جان ...در بزن پدر جان" ، کهیمهموزش بدآن ها آبه دارند، این را باید  یپدر و مادر کار  اب راگما  فرزندان خردسالوقت 

 .این آموزش حیا است ؟".خانوم اجازه هست مامان" مثال بگو
، دکه در بزن و بدون این بوده است نه بازادر خ ،مدآپسر  ...؛بیاو بگیر  یاز همسایه یک چیزو برو که گفت  خود به پسر دریک پ

و مسجد به ناراحت آمد آنگاه  !بر خوردها  آن خیلی به ؛، هم آغوش بودندخود مو همسایه هم با خان ،همسایه شدی نه اوارد خ
جامعه ی اسالمی، پسر بچه به خودش اجازه  که در است، این چه زندگی! سایش نداریمآما  ه،یا رسول الل   گفت: خدمت پیغمبر

در بزند، سالم کند، د وارد شود، یات نازل شد که هر کسی می خواهآاین  وارد خانه شود؟! آنگاه دبدون اینکه در بزناست داده 
 .وارد شودآنگاه اگر صاحب خانه اجازه داد  رد،اجازه بگی

 
 و جلوگیری از بی حیایی ترویج حیا

بعضی ها چشم هایی دارند  -است، حالت نیمه باز داشته  ایشان یچشم ها سلمآله حدیث داریم پیغمبر عزیز ما صل الله علیه و 
را  جلوی پا ایشان تا یچشم هایعنی مثل کسی که از تپه می آید پایین،  ،استوری بوده ط پیغمبر یفرمود چشم ها - مثل گرگ

سفانه بعضی از أمت ،دوره های نمایندگی مجلس شورا یک وقتی در بعضی از .می پسندد اسالم چشم با حیا را می دیده است؛
پایین  ان آن هاچشم و می کردندحیا  ،ها هم ن مردآ ،می کردند چشم نمایندگان مرد دری آورده بودند، چشم أخانم هایی که ر 

مسیئله این  !"مهنمی د امن جوابت ر  حرف بزن، و گرنهو نداز یچشم من ب در را تیاه قشنگ چشم"خانم می گفت ولی آن بود، 
  .اسالم عزیز حیا را می پسندد ،ما باید حیا را ترویج کنیم ، ولیدشمن بی حیایی را ترویج می کند !ترویج بی حیایی است
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، وفعال نیست این غریزه خواب است ،تا قبل از بلوغکه و پسر قرار داده است،  مهربان یک غریزه ای را در وجود دخترخدای 
نباید  ؛ این غریزهدفع می شود "خواب" و "یاؤر"که با  ،است وری تنظیم کردهطن غریزه را خداوند پسر که بالغ می شوند، ای دختر و

تلوزیون، ماهواره، این رادیو،  ،این مادر ،سفانه، این پدرأمتو سفانه أسفانه متأمت ؛ازدواج برسدزمان وقتی که تحریک بشود تا 
 ؛ریک می شودرس تحاین غریزه به صورت زود در نتیجه کنند، این را خرابکه دست به دست هم می دهند  همگی،و...اینترنت 

دنبال یک ماجرایی است که خدا نمی فقط به کار نمی دهد، ، دل دورزش نمی کن، دنابچه درس نمی خو  ریک دفعه می بینی دیگ
 !هم جهنم است ی آنانتهاو پسندد، 

 و من بگو چشمانتان را از نامحرمان بپوشانید، این برای پاکی شماؤبه مردان م" :ن کریم در سوره ی نور به پیامبر می فرمایدآقر 
پوشش خودتان مالحظه  برای رشد شما، مفید است، ای پیامبر به زنان با ایمان بگو، چشمانتان را از نامحرمان بپوشانید، به

 عن  خض  فال ت   :ن کریم به زنان می فرمایدآ، قر است گذاشته "حیا"سالم ا این ها رااسم   "نباید پیدا باشد شما کنید، آرایش
 ب  

 
 .به سمت شما بیایدو یک مردی که مرض دارد طمع کند در نتیجه تا  !نزنید، با عشوه گری حرف ولالق

 
 حیا در سیره ی اهل بیت علیهم السالم

 .است "حیا"، کلید همه ی خوبی ها یرخ   کل   مفتاح   ء  الحیامنین فرمود: ؤامیرالم
  ن  إ :پیغمبر فرمود

 
 .را دوست می دارد ستادم با عفت با حیایی که حلیم آ، خداوند الحلیم العفیف یی  الح   ب  ح  ی   ه  الل

  ن  إ :پیغمبر فرمود
 
  ل  علی ک   ة  ن  الج   م  ر  ح   ه  الل

 
که  کس بر آن است ، خداوند بهشت را حرام کردهءقلیل الحیایء ذ   ب  اش  ح  ف

 .است "ال ُابالی" ویندیا نگ ویندبگ او که به دفرقی ندار  شیبرا و حرف زشت می زند و حیا ندارد ،ش می دهدحف
از نظر پیغمبر بد شخص این  ؛حرف های رکیک و زشت می زند ، ومردی است که در خانه داد می زند ،پیغمبر فرمود بدترین مرد

 .ترین مرد است
بی !"؛ بی اجازه وارد خانه ی پیغمبر نشویدو حیا کنید  !مسلمان ها" :ن کریم در سوره ی احزاب آیه ی پنجاه و سه می فرمایدآقر 

، پیغمبرم حیا می کرد دیگر اختالط می کردندیکهمین طور با  مانده یکی دو ساعت به ظهرو اجازه وارد خانه ی پیغمبر می شدند 
پیغمبر هم  - این هم نوعی بی حیایی است - بروند که نمی شدند و بلندماده می کرد و غذا را میل می کردند آغذا  آن ها یو برا

 ...؛بلند شوید بروید ویدگب که می کشید خجالت
و ، دکنیآن مجلس را ترک  ،مان ساعتی که دعوت شده اید وارد شوید، طبق ساعتی که تمام شده ،شدیداوال وقتی دعوت 

  ن  ه  ت  زین   ین  بد  و ال ی   :ن کریم درباره ی حجاب زن ها می فرمایدآنگذارید صاحب خانه به زحمت بیفتد، قر 
 

  م  إال
 

، منها ر  ه  ا ظ
چیزی به  ،به جز النگوعرب ها  ؛شکار کنیدآنباید  - ها مشکلی ندارد آن - طبیعی که پیدا است آرایش های خود را مگر آن مقدار  

که طمع دارد، به سمت  تا کسی دکننباید صدا آن هم صدا می داد، و گاهی  می بستند خود یبه مچ پاها که نام خلخال داشتند
 .شما حرکت کند

مد آرهگذری  کی ،با شلوار شنا می کردندنهری، داشتند  داخل ،شطی و در، بچه بودند علیهما السالم امام حسینامام حسن و 
ن رهگذر فرمودند آبه  ؟چرا با شلوار شنا می کنید ،شود خراب می اشم پیغمبر، شلوار و ای فرزندانعزیزان ای گفت  ،ودرد بشکه 
 .خراب شود ء ماکه حیااست  بهتر از این شودخراب  ما شلواراگر که 
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 ستا زندگی ما  مدل   ،بهشت
آیا این وزنه بردار ها به جای این لباس های تنگ، که ن، این را فرمود آائتی در برنامه ی درس هایی از قر قای قر آیک زمانی حاج 

قای قرائتی آچقدر مسخره کردند  ؟!بود آن تفاوت چهار صد گرم مثالا  ؟قدرچ شود؟حفظ  ء آن هاشد لباسی بپوشند که حیا نمی
 !قدر مسخره کردندچ !را

حیا در رسید؛  خواهدسبک زندگی اسالمی  وبه سبک زندگی الهی خرش آ شودهمه جا سر خورده در که  جامعه ی بشری در پایان
 ...لباس نازک، لباس تحریک کننده ،پوشش، لباس تنگ

که  به خاطر این" :فرمودند ؟!را لعنت می کنی یا رسول الله مردان پرسیدند برای چه ما !حتی بعضی از مردان را لعنت کردپیغمبر 
 .می کند این بی حیایی، در جامعه ترویج پیدا ، وجلو گیری نمی کنید و شما لباس های تحریک کننده می پوشند، شما خانم های

 در دعای کمیل می خوانیم 
 
  ی  ر ل  اغف   م  ه  الل

 
  نوب  الذ

 
یم پرده ی بی ه ا، خدایا گناهانی که ما باعث شدمص  الع   ک  هت  ت   یت  ال

  ،، زنان پاکیزهةر ه  ط  م   زواج  أ می کند، می گوید فن کریم وقتی زنان بهشتی را توصیآقر  !.ن گناه را بیامرزآ شود،حیایی پاره 
 
م ل

  نس  إ ن  ثه  طم  ی  
 
 ق

 
 ه  بل

 
بهشت با عشوه گری راه می  که در ویدن نمی گآقر  ،بهشتیزنان در مورد حتی  ؛باکره، پاکیزه ، جان  م و ال

ن های اخیاب دراین طور نیست که ولنگ و باز  و یک خیمه ای وجود دارد در بهشت، یعنی ،دهستن "امی  خ  " درمی گوید  ، بلکهروند
 ...کتاب دارد این ها حساب و بهشت راه بیفتند،

 .ستازندگی ما  مدل   ،بهشت
ینده ی ما را خوش تر از آو  دقرار بده و پیرو پیامبر و اهل بیت خود ،ق به اخالق خودل  خ  ت  را مُ  که همه ی مااز خداوند می خواهیم 

 ....تقدیر بفرماید ان شاالله ،و گذشته ی ماحال 
     ...خدا نگه دار شما


