روش مفهومشناسی موضوعات اخالقی و کاربست آن در مفهوم حیا
عباس پسندیده

چکیده
مفهومشناسی موضوعات اخالقی از مهمترین مراحـل دیـنپژوهـ ِی مـتنمحـور اسـت .هـدف ایـن
پژوهش ،بررسی رود مفهومشناس ِی موضوعات اخالقی و تطبیق آن بر موضوع حیا است .یافتههای
پژوهش آن است که مراحل مفهومشناسی عبارت است از .۱ :واژهپژوهی بهمعنی جمعآوری ،بررسی
و تحلیل دیدگاه لغتشناسان و متخصصان؛  .۱مفهومپژوهـ ِی دینـی بـهمعنی بررسـی متـون دینـی و
استخراج ویژگیهای مؤثر در تعریف؛  .۰استخراج تعریف بهمعنی مشخ کردن مؤلفههای اساسی
تعریف و مناسبات آنها؛  .۴تحلیل و تبیین تعریف با بررسی ابعاد موضوعشناختی ،هستیشـناختی و
انســانشــناختی .برایناســاس ،حی ـا ترکیب ـی اســت از حرمــت تمدیدشــده ،نظــارت ادراکشــده و
خودمهارگری .نتیجه اینکه ۱ـ مفهومشناسی به لغتشناسی منحصر نمیشود و ۱ـ حرکـت روشـمند
در مفهومشناس ِی موضوعات دینی ،نیازمند ترویج رود و آموزد آن به پژوهشگران و دانشپژوهان
حوزۀ دین است.
کلیدواژهها :اخالق ،رودشناسی ،مفهومشناسی ،دینپژوهی ،حیاشناسی.
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مقدمه

از نیازهای اساسی پژوهشهای دینی ،مفهومشناسـی موضـوعات دینـی اسـت 1.مفـاهیم
پیکرۀ علم و سنگبنای نظریههای علمی را تشکیل میدهند؛ بههمیندلیـل ،مفهومشناسـی را
میتوان کارخانۀ مصالح و پیکربنـدی هـر علمـی دانسـت (ایم ان .)27 :۱۹88 ،هرچنـد مباحـ
معناشناسی فراواناند ،میتوان آنها را در سه حوزۀ هستیشناسی معنا ،معرفتشناسی معنا و
رودشناسی معنا خالصه کرد (واعظ ی .)۱۹۳۱ ،در هستیشناسی ،اصل موضوع ایـن اسـت کـه
معنا هویت و وجود مستقل دارد و متفرع بر کاربرد و اسـتعمال اسـت (هم ان)8۱ :

و اسـتعمال،

متوقف بر اراده و قصد متکلم است (همان)۱2۱ :؛ بنابراین در فهم معنـا ،الفـاظ راه دسـتیابی بـه
مراد گوینده یا نویسنده هستند .در معرفتشناسی معنا ،اصل موضوع این اسـت کـه  )1معنـا
مستقل از مخاطب و خوانندۀ اولیه است؛ ولی فارغ از مؤلف ،معنا ندارد؛  )۱زمینـۀ مـتن کـه
شامل زمینههای ادبی و تاریخی میشود ،وقتی نقش دارد که مقصود مؤلف (گویند )/را آشـکار
سال پنجم ـ شماره دوم ـ پیاپی  21ـ بهار و تابستان 2316

طبقهبندی سازوکار تحوالت معنایی آنها در قالبهایی چون استعاره ،مجاز ،تعمیم معنـایی،

۶۹

معنایی و  ...است .این رویکرد ،واژهها را تکتک و مستقل از هم بررسی میکـرد.

کنند (همان.)22۳ :
پس از این دو مبنا ،نوبت به رودشناسی معنا میرسد .رودشناسی معنا یعنـی چگونـه
میتوان به معنا دست یافت .یکی از نظریهها ،نظریۀ معناشناسی فقـهالغـوی اسـت .بـهاعتقاد
دیرک گیررتس ( ،)۱۹۳۹این نظریه از سالهای  1551تا حدود  1731م .نظریـهای مسـلط در
معناشناسی واژگانی بوده است .هدف این رویکرد ،بررسی معنای واژهها در برهههای زمانی
ِ
معناشناسی درزمانی) ،بررسـی تحـول معنـایی تکتـک واژههـا و
خاص (مطالعۀ درزمانی یا
تخصی

نقدی که بر این نظریه وارد شد ،این بود که مطالعۀ معنـی نبایـد بـه پژوهشهـای مـوردی و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این کار ،غیر از فهم مفردات است .در فهم مفردات ،بهدنبـال شـناخت واژههـایی هسـتیم کـه جـزم موضـوعات و
مفاهیم اصلی دین نیستند؛ اما اینجا در جستوجوی معنای موضوعات دینی هستیم .موضوع عنوان عـامی اسـت
که نمایندۀ یک سرفصل از معارف دین است و آیات و احادی
تقوا ،حیا ،خوف ،صبر ،عفت و . ...

متعددی،بیانگر جنبههای مختلف آن هستند؛ مانند

تکتک واژهها و آنهم مستقل از هم محدود شود؛ برایناساس ،نظریۀ معناشناسـی سـاخت-
ِ
معنی هر نشانۀ زبـانی برحسـب جایگـاهش در سـاخت زبـان
گرا مطرح شد .در این نظریه،
تعیین میشودِ .
خود این نشانه نیز بخشی از این ساخت را تشکیل میدهـد؛ بنـابراین واحـد
مطالعه« ،ساختهای معنایی» است ،نه واژه .نظریۀ میدانهای معنـایی اسالمشـناس مشـهور
ژاپنی ،توشیهیکو ایزوتسو در همین حوزه قرار میگیرد .نظریههـای دیگـری ماننـد «معنـی-
شناسی زایشیگرا»« ،معنیشناسی نوساختگرا» و «معنـیشناسـی شـناختی» (دی رک گی ررت،/

 )۱۹۳۹نیز وجود دارند که بیان آنها از حوصلۀ این نوشتار خارج است.
برخالف ادعای گیررتس ،سابقۀ معناشناسی لغوی بهمراتب طوالنیتر اسـت .دانشـمندان
مسلمان از قرن دوم ه.ق به آن توجه کردهانـد .فراهیـدی جـزم نخسـتین کسـانی اسـت کـه
اوایل دوران امامت امامباقر 7تا اواخر دوران امامموسی کاظم 7بهسر برده است؛ دورهاى که
میتوان آن را دوره طالیی و تابناك نشر حدی

خواند و بیشـترین تعـداد حـدی

شـیعه ،از

امامباقر ،امامصادق و امـامکـاظم :صـادر شـده اسـت .همچنـین از نخسـتین کتـابهـاى

برجایمانده در علم غریبالحدی  ،میتوان کتاب ابوعبید قاسمبـنسـالم ،غریـبالحـدی
ابنقتیبه و غریبالحدی

خطابی را نام برد (مسعودی.)81-8۱ :۱۹8۹ ،

ِ
پژوهی مـتنمحـور اسـت؛ زیـرا )۱
مفهوم شناسی یکی از مهمترین کارهای الزم در دین
پیشازآنکه دربارۀ هر موضوع دینی سخن بهمیان آید ،الزم است تعریف دقیق آن را مشخ
کنیم تا بدانیم بناست دربارۀ چه چیزی بح کنیم؛  )۱فهم و تبیین دقیق بسـیاری از گزارههـا
(اگر نگوییم همۀ آنها) ،متوقف بر فهم موضوعی است کـه گـزاره دربـارۀ آن اسـت .بـدون
شناخت مفهوم موضوع یا موضوعهای آیه یا حدی

نمیتوان فهـم دقیقـی از مـتن بهدسـت

آورد ،ویژگیها و رابطۀ آنها را شناخت و سسس تنببـین کـرد؛ )۰ 1دقـت در جسـتوجوی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1برای نمونه ،امام صادق 7میفرماید « :لم یستزد فی المحبوب بمثل الشکر ،ولم یسـتنق

مـن مکـروه بمثـل

الصبر( ».ابنشعبی )363 :1351 ،در این حدی  ،رابطۀ «شکر و افزایش نعمت» و «صبر و کاهش رنج مصیبت»
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دراینزمینه تألیف دارد :کتاب العین .او تمام عمـر خـود را در دورۀ ظهـور امامـان شـیعه ،از

۶۷

متون و انتخاب واژههای اصلی ،متوقف بر مفهومشناسـی اسـت؛ )۴ 1یکـی از مسـائل مهـم،
شناخت نظام موضوعات است .نظام و مناسـبات موضـوعات ،ازراه تشـخی

جایگـاه هـر

موضوع و چگونگی ارتباط آن با دیگر مفاهیم بهدست میآید و جز با مفهومشناسـی حاصـل
نمیشود .تا موضوعات را بهدرستی نشناسیم ،جایگاه هریـک و نحـوۀ تعامـل آنهـا روشـن
نمیشود.

2

در این مقاله به رویکرد فقهالغوی ،همراه فقهالقرآنـی و فقـهالحـدیثی بـرای معناشناسـی
ِ
معنـای درزمـانی
میپردازیم؛ زیرا فهم مراد گویندۀ آیات و روایات ازیکسو متوقف بر فهـم
واژه و ازسویدیگر متوقف بر معنـای ارادهشـدۀ خداونـد متعـال و معصـومان اسـت .بـرای
شناخت مفهوم و بهدست آوردن تعریف آن معموالا دیـدگاه لغتشناسـان و سـسس دیـدگاه
علمای دین را بررسی میکنند .برای شناخت هر مفهوم دینی ،تعریف لغوی کفایت نمیکنـد
و باید تعریف اصطالحی را نیز بهدست آورد؛ زیرا معموالا تعریفهای مفاهیم دینـی ،منطقـۀ
سال پنجم ـ شماره دوم ـ پیاپی  21ـ بهار و تابستان 2316

مرکزی صفات را روشن و کمتر مرز آن را با دیگر صفات مشـخ

کـردهانـد؛ 3بنـابراین بـا

نکرده و درصورت اخا ،حاف می کنیم .وقتی بدانیم یکی از عناصر مهم در مفهوم حیا ،رویـت و نظـارت اسـت،

۵۳

متون دال بر نظارت بر انسان را نیز اخا میکنیم .البته بدیهی است که اگر بـا ایـن کـار در دامنـۀ خـانواده حـدی


مطرح شده است .برای تبیین این دو رابطه ،بایـد پـیش از آن مفهـوم شـکر و صـبر را بشناسـیم .امـام علـی7
میفرماید« :الحیا یمنع الرزق( ».آمدی :1361 ،ح ) 194در این حدی  ،سخن از را بطۀ منفی حیـا و رزق اسـت
که برای تبیین آن باید نخست مفهوم حیا را در این حدی
(ریشهری :1399 ،ح  ) 13195در این حدی

روشن ساخت .یا میفرماید « :ثمرة العفـی القناعـی».

شریف عفت و قناعت رابطه دارند که فهم و تبیـین آن نیازمنـد

شناخت این دو مفهوم است.

 . 1برای مثال ،وقتی بدانیم حیا غیر از عفت و حجاب است (هرچند با آن ارتبـاط دارد) متـون ایـندو حـوزه را اخـا

تغییری ایجاد شود ،دستهبندی را باید بازنگری کرد.

ال نخست باید مفهوم حیا و عفاف را بشناسیم تا بفهمیم چه تفاوتی با یکدیگر دارند و چه مناسـباتی میـان آنهـا
 . 2مث ا
برقرار است و هر از یک چه جایگاهی در الگوی ما برخوردارند .و همچنین نخست باید مفهـوم صـبر و حلـم را
بدانیم تا به تفاوتشان و جایگاهشان در نظام اخالقی دست یابیم.

ال در تعریف بسیاری از موضوعات با واژههایی برخورد مـیکنیم کـه بیـانگر خویشـتنداری و خودنگهـداری
 . 3مث ا
است ،اما کمتر مشخ
آنهاست.

شده که تفاوت این بازدارندهها با یکدیگر چیست و چه عنصری محور و مقوم هر یک از

تعریفهای لغوی و اصطالحی باید تعریف هـر مفهـوم دینـی را بیواسـطه از خـود متـون
استخراج کرد .متون دینی مادر معارفاند؛ پس بهترین منبع برای بهدسـت آوردن تعریفهـا،
استخراج آنها از البهالی متون است .تعریفی که از دل متـون بهدسـت میآیـد ،مطمئنتـر و
دقیقتر خواهد بود؛ ازاینرو از خود متون استفاده کردهایم.
البته ممکن است در تحقیقات اسالمی از رودهای نظریۀ میدانهای معنایی ،معناشناسی
شناختی و  ...بهتناسب نیاز استفاده کنند؛ امـا رویکـرد مـا ،رویکـرد یادشـده اسـت .از ایـن
رویکرد کموبیش استفاده میکنند؛ اما نه منظم و روشمند .در این مقاله ،رود و مراحـل ایـن
رویکرد ترکیبی را بیان میکنیم .نکتۀ مهم دیگری که در ایـن رود وجـود دارد ،دادن مـدلی
برای تحلیل و تبیین مفهوم است .معموالا افراد مفاهیم را تحلیل و تبیین سـلیقهای مـیکننـد؛
منظم و مرحلهای میدهد و برایاینکه فقط نظری نباشد ،روی حیا (یکی از مهمترین صفات
اخالقی) اجرا خواهد شد.
مرحلۀ نخست :واژهپژوهی

نخستین گام در شناخت مفاهیم ،بررسی واژه است .این کار مراحلی دارد:
الف) تعریف لغوی

نخست دیدگاه لغتشناسان را بررسی میکنیم .هدف از این بررسی ،فهـم لغـت اسـت.
هرچند ممکن است مراد دین از مفهومی با تعریف لغوی آن متفاوت (نه متضاد) باشد ،بـا آن
بیگانه نیست .معموالا مراد دین از واژهای ،با تفاوتها و تغییراتی ،همسو با معنـای لغـوی آن
است .ازاینرو ،آگاهی از معنای لغوی و فهم دقیق آن ضروری است.
از مباح

مهم در فهم لغت ،یافتن گوهر معناست .هر واژهای اسـتعماالت مختلفـی دارد

که گاه بههم نزدیک و گاه ازهم دورند؛ ولی معمـوالا بـه یـک یـا دو (بهنـدرت بـیش از دو)
معنای اصلی بازمیگردند .مقصود از روح و گوهر معنـا ،مفهـوم اولـی و بسـیطی اسـت کـه
بهمرور به شکلهایگوناگون درآمده و در قالب مصادیق متعدد عرضه شده اسـت( .طباطب ایی،
8۱ :۱۹۳۹

 .)88نیاز به یافتن گوهر معنا در احادی

متعددی ،حـدی پـژوه را وادار بـه کـاربرد
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درحالیکه این کار رود خاصی دارد .این رود به همۀ این ابعاد میپردازد میشود ،راهکار

۵۱

شیوۀ اجتهادی میکند؛ زیرا شیوۀ لغویـان ،نشـان دادن معنـای اسـتعمالی واژه اسـت؛ حتـی
تعهدی به گفتن تفاوتهای ریز واژههای مترادف یـا جداسـازی معنـای مجـازی و حقیقـی
ندارند؛ پس پژوهشگر باید برای کشف معنای اصلی باهمۀ حدود و مرزهای آن ،مسـتقیم بـه
منابع مراجعه کند و بهمعنای اصلی برسد (مس عودی)82 :۱۹8۹ ،؛ ازایـنرو بایـد کارهـای زیـر را
انجام داد:
نخست باید تعریفهای لغتشناسان را شناسایی و جمـعآوری کـرد .در ایـن بررسـی،
دیدگاههای متفاوت جمعآوری میشود که به کشف جنبههای بیشتری کمک کند .هر مفهوم
معموالا ابعاد متفاوتی دارد؛ پس ممکن است هریک از لغتشناسان به بعـدی توجـه کـرده و
نکات بیشتری دربارۀ آن گفته باشند؛ بنابراین باید همۀ دیدگاههای معتبر و مؤثر را جمع کـرد
تا تصویر دقیقی از دیدگاه لغتشناسان بهدست آید.
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سسس دیدگاه لغتشناسان را باید بررسی و تحلیل کرد تا بـهخوبی فهمیـده و جنبـههای
مختلف آن شناسایی شوندِ .
صرف جمعآوری دیدگاه لغتشناسـان و فهرسـت کـردن آنهـا
کفایت نمیکند .باید نظرات آنان را بررسی و تحلیل کرد؛ کاری که معمـوالا رخ نمـیدهـد و
پژوهشگران به جمع و نقل بسنده میکنند .یکی از آسیبهای واژهپژوهی دینی همین اسـت.
پژوهشگران پس از جمع و نقل باید نظرات را بررسی و تحلیل کننـد تـا تحلیـل درسـتی از
دیدگاه هر لغتشناس و مجموع لغتشناسان بهدست آید.
در این بررسی ،چند کار انجام میشود:
 .۱مؤلفههای اصلی هر تعریف مشخ

میشود .هر تعریـف ،عناصـر اصـلی دارد کـه

مانند ستون فقرات تعریفاند .هنر واژهپژوه است که بتواند عناصر اصلی هر تعریـف
را شناسایی و از اجزای غیراصلی متمایز کند.
 .۱کاربردهای متفاوت واژه جمعآوری و اشتراک همۀ آنها مشخ

میشـود .معمـوالا

در کتب لغت ،کاربردهای مختلفی برای واژه و مشتقات آن آمده است .این کاربردهـا
مناسبتی با معنای اصلی و پایه دارند؛ اما مشخ

نیستند .جمعآوری و تحلیـل آنهـا

موجب میشود گوهر معنا و تحلیلی دقیق از دیدگاه هر لغتشناس بهدست آید.

 .۰دیدگاه هر لغتشناس مشخ

و تحلیل میشود .این کار با استفاده از مراحل پـیش-

گفته است .لغتشناسان معموالا متفاوت معنا کردهاند؛ یعنی هرکـدام از زاویـهای بـه
موضوع نگریسته و آن را تعریف کردهاند .واژهپژوه باید بتواند زاویۀ دید لغتشـناس
را پیدا کند؛ ازاینرو ،وقتی گوهر معنا و عناصر اصلی بهدست آمدند ،بایـد مشـخ
شوند هرکدام از دادهها مربوط به چه بعدی از ابعاد موضوع است ،چه پیامی دارندد ،از
چه زاویهای تعریف کردهاند و . ...
 .۴دیدگاههای متفاوت لغتشناسان باهم بررسی و جمعبنـدی میشـوند تـا مشـخ
شود این گروه درمجموع چه دیدگاهی دربارۀ آن لغت دارند .در این مرحله ،آنچه در
بند سه گفتیم ،برای دیدگاه جمعی لغتشناسان نیز اجرا میشود.

برخی لغتشناسان گفتهاند معنی آن معلوم اسـت و از تعریـف آن خـودداری کـردهانـد
(اب/درید2 :۱۳87 ،

)۱۱0۹؛ اما دیگران تعریف کردهاند .براساس روشی که گفتـیم ،جـدول زیـر را

درست کردهایم:
لغتشناس
ابنفارس
(/1 :1414
)111

تعریف لغوی
ِ
الحام و الیام و الحرف المعتل أصالن :أحدهما خالف
الموت ،و اآلخر االستحیا الاى [هو] ِ
ضد الوقاحی.
َ
وقاحی داللت بر سختی یک چیز میکند .به حیوانی که

ویژگیها
ویژگی روانی :رقیقالوجه بودن

ُسم آن سخت است ،وقاح میگویند و آدم کمحیا را نیز به
آن تشبیه میکنند (ابنفارس ۱۰۱ /۶ :۱۴۳۴؛ خلیل:۱۴۳۷ ،

۵۰

 ،۱۷۶ / ۰جوهری ،۴۱۶ / ۱ :۱۰۵۶ ،ابن منظور/ ۱ :۱۴۳۷ ،
)۴۰۵
فیومی
(1414ق ،ج
 1ص )161

و (استحیا) مِنه و هو االنقِباض و االن ِزوام  ...قَا َل أبو ز ٍ
ید (الحیا)
ُ َ
َ ُ َ
َ
َ ُ
ُ َُ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
اس ٌم للدبُر من کُ ِّل أنثَی م َن ِّ
ف و غَیر ذلك و قَالَ
الظلف و ال ُخ ِّ
اب (فَع ٍ
یی و النَّاقَیِ.
ال) (الحیا) فَرج الجا ِر ِ
ُ َ
الف ََاراب ِ َّی فی بَ ِ َ

روش مفهومشناسی موضوعات اخالقی و کاربست آن در مفهوم حیا

اجرا در مفهوم حیا

ویژگی روانی :انقباض و انزوا
کاربرد :عورت حیوان

طریحی
(1414ق،
ج ،1ص
113ـ)115

الحیا تغیر و انکسار یعتری اإلنسان من تخوف ما یعاب به
و یام االستِحیا ،و هو االنقباض و االنزوام عن القبیح
اإلیم ِ
مخافی الام الحیا مِن شُ َع ِ ِ
ان".و ذلك ْلن ال ُمستَحیی
ب َ
ینقطع ب ِ َحیائ ِ ِه عن المعاصی ،و إنما جعله بعضه و من
شعبه ْلن اإلیمان ینقسم إلی االئتمار بما أمر لال به و

ویژگی روانی :تغیر و انکسار-
انقباض و انزوا
دلیل :ترس از سرزنش
موضوع :فعل قبیح
اثر :انقطاع از معصیت

االنتهام عما نهی لال عنه ،فإذا حصل االنتهام بِالحیا کان
بعض اإلیمان
ابناثیر (ج 1

الحیا ممدود :الفرج من ذوات الخف و الظلف ...حیا عامل

کاربرد :در اموری که معموالا

ص  491و

بازدارندگی و بُریدن از معصیت(انقطاع)

پنهان داشته میشود (عورت

 )371و

همچنین ضمن برابر دانستن حشمت و حیا« ،احتشام» را

حیوان)

زبیدی

به «انقباض» تفسیر و نیز حشمت را به «وقایه» و

حالت روانی :انقباض

(۱۴۱۴ق ج

«خودنگهداری» معنا کردهاند.

اثر :بازداری و خودنگهداری

 17ص
)361
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ابن منظور

حیا و حشمت را مترادفاند میداند و حشمت را به حیا و

کاربرد :در چیزهایی که معموالا

(1415ق،

«انقباض» معنا میکند .در تبیین حشمت ،به یکی از

پنهان داشته میشود (عورت

ج ،14ص

مصداقهای آن اشاره میکند و میگوید« :حشمت ،یعنی

حیوان)

 371و

انقباض از برادرت هنگام غاا خوردن و حاجت

حالت روانی :انقباض

ج،11

خواستن ».همچنین تحشم را به بازداری (توقی) معنا کرده

اثر :بازداری و خودنگهداری

ص 135و

است .وی همچنین یکی از کاربردهای حیا را رحم ناقی

ج ،14

بیان میکند و علت آن را پنهان بودن آن از ادمی و زشت

ص)119

بودن تصریح به آن میداند .همچنین وی در تفسیر حدی
«الحیا من اإلیمان» ،حیا را عامل بازدارندگی و بُریدن از
معصیت (انقطاع) ،معرفی میکنند
جدول شماره ( 1ویژگیشناسی تعریفهای لغوی)

جمعبندی :در تعریف اهل لغت ،چند نکته مهم وجود دارد :رقت وجـه ،انقبـاض ،فعـل
قبیح ،بازداری و عورت .هرکدام از این نکتهها به بعد خاصی مربوط هسـتند« .رقـت وجـه»
حالت مواجهه با ناظر است« .انقباض (گرفتگی) نفس» ،ویژگی روانی حیاست« .فعل قبـیح»
موضوع آن و «بازداری» کارکرد آن است .همـۀ اینهـا در کـاربرد اولـی آن یعنـی «عـورت»
جاری و تطبیقپایر است (جدول ش مار

)۱؛ بنابراین ،حیا از دیدگاه لغـتشناسـان ،یعنـی رقـت

وجهی که هنگام فعل قبیح در فرد بهوجود میآید و موجب انقباض روانـی و تـرک آن کـار
میشود.
ب) تعریف اصطالحی

پس از فهم تعریفهای لغوی ،نوبت به تعریفهای اصطالحی میرسد .هرچند هدف ما
کشف نظر دین است و با مراجعه به لغت و متون دینی بهدست مـیآیـد ،آگـاهی از دیـدگاه
دانشمندان و صاحبنظران ،پیشینۀ خوبی در اختیار ما قرار میدهد و ما را از یافتههـای آنـان
مطلع میکند .در این کار نیز همان مراحل چندگانه در لغتشناسی تکرار میشود.
اجرا در مفهوم حیا

علمای اسالمی تعاریف مختلفی کردهاند که در جدول زیر میآید:

راغب (1411ق،
ص)191

حالت روانی حیا :انقباض
الحیا :انقباض النفس عن القبائح و ترکه

موضوع :قبیح
ثمره :ترک

صاحب الفتح (صالح بن
عبد لال1415 ،ق ،ج 5

تغیر و انکسار یعتری االنسان من خوف ما

حالت روانی :تغیر و انکسار

ص  1976به نقل از الفتح

یعاب به

موضوع :عیب

ج  1ص )51
جرجانی(همان ،به نقل از
التعریفات ص )74

صاحب ریاضالصالحین
(همان ،به نقل از ریاض
الصالحی

)191

مناوی

هو انقباض النفس من شیم وترکه حاراا عن

ویژگی روانی :انقباض نفس

الوم فیه

علت :سرزنش دیگران
پیامد :ترک

الحیا انقباض النفس عن عادة انبساطها فی

جنس حیا :خلق

ظاهر البدن لمواجهی ما تراه نقصاا ،حی

موضوع :نق

یتعار علیها الفرار بالبدن

ثمره :برانگیختگی بر ترک و
بازداری

الحیا من قبیل الوقار وهو غض الطرف
واالنقباض عن الکالم حشمی للمستحیا منه

ویژگی روانی حیا :انقباض
دلیل :احتشام و احترام طرف
مقابل

روش مفهومشناسی موضوعات اخالقی و کاربست آن در مفهوم حیا

صاحب تعریف

متن تعریف

ویژگی تعریف
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جاحظ (همان ،به نقل از
تهایب االخالق جاحظ
ص )13

الحیا من قبیل الوقار وهو غض الطرف
واالنقباض عن الکالم حشمی للمستحیا منه

بهلحاظ ماهیت :نوعی سنگینی
(درمقابل سبکی)
جلوۀ رفتاری :سر بهزیر انداختن

ابنمسکویه (همان ،به نقل

هو انحصار النفس خوف اتیان القبائح

ویژگی روانی حیا :حصر نفس

از تهایب االخالق فی

والحار من الام والسب

دلیل :خوف و حار از سرزنش

التربیی ص )19
نووی از جنید (همان ،به
نقل از ریاض الصالحین
)146

و دشنام
حیا توجه به نعمت و توجه به تقصیر است

مؤلفهها :ترکیبی از ادراک نعمت

که از ایندو حالتی به نام حیا متولد میشود.

و تقصیر

جدول شمارۀ ( 2ویژگیشناسی تعریفهای اصطالحی)

جمعبندی :تعریف این گروه از حیا ،چند محور دارد .یکی اینکه ویژگی و حالت روانـی
حیا با تعبیرهایی همچون انقباض ،تغیر ،انکسار ،انحصار و وقار بیان شده اسـت .در یکـی از
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بهدلیل ترس از سرزنش مردم یا مواجهه با نقصان یا حشمت طرف مقابل ،حالتی از گرفتگی،
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حصر و شکستگی روانی را برای انسان بهوجود میآورد.

تعریفها نیز هرچند مؤلفههای حیا آمده ،ویژگی حالت روانی آن نیامده است .دیگری اینکه
موضوع حیا فعل قبیح است .سوم اینکه علت و منشأ این حالـت روانـی چنـد گونـه اسـت:
تعداد زیادی آن را ترس از سرزنش دانستهاند و برخی نیز مواجهه با نق

را علـت آن مـی-

دانند و برخی نیز حشمت طرف مقابل را .چهارم اینکه دربارۀ نتیجه آن برخی تـرک کـردن و
برخی جلوههای رفتاری مانند سر بهزیر افکندن را بیان کردهاند و برخـی چیـزی دراینبـاره
نگفتهاند (جدول شمار)2 /؛ بنابراین ،ازنظر این گروه ،حیا صـفتی اسـت کـه هنگـام فعـل قبـیح،

ج) بررسی و مقایسه دو دیدگاه

اکنون ایندو مرحله را بررسی میکنیم تا بـه جمعبنـدی کلـیتـر برسـیم .در هرکـدام از
بررسیهای لغتشناسانه و اصطالحشناسانه ،مجزا جمعبندی کریم؛ اما کفایت نمیکند؛ زیرا
 )۱تعریف ایندو گروه معموالا تفاوتها و البته شباهتهایی دارد که نمیتـوان بهسـادگی از
گاشت؛  )۱هدف نهایی بهدست آوردن معنای آن موضوع در فرهنگ دین است ،نـه لغـت و

اصطالح؛ ازاینرو باید به جمعبندی کلیتر از دیدگاه ایندو برسیم .این کـار زمینـه را بـرای
بررسیهای بعدی فراهم میکند.
اجرا در مفهوم حیا

ایندو تعریف ،نکات مشترک زیاد و در برخی موارد نیز هرکدام نکـات خـاص خـود را
دارند .در ویژگی روانی ،موضوع ،ثمره و کارکرد آن تقریباا مشترکاند .دربـارۀ علـت و منشـأ
آن فقط در تعریف اصطالحی بح

شده است .در تعریف اهللغت ،رقـت وجـه و عـورت

آمده است و دانشمندان به آن نسرداختهاند ،هرچند تضـادی نیـز بـا آن نـدارد .ممکـن اسـت
حالتهایی مانند سر بهزیر افکندن را بتوان ناشی از همین رقت قلب دانست.

ویژگی روانی حیا

رقت وجه

ــــــــــــ

انقباض نفس

انقباض نفس

انزوا

انزوا

تغیر

تغیر

انکسار

انکسار

ــــــــــــ

حصر نفس

ــــــــــــ

وقار

ــــــــــــ

ادراک نعمت

ــــــــــــ

احساس تقصیر

فعل قبیح

فعل قبیح

ــــــــــــ

عیب

خودنگهداری و بازداری

بازداری

ــــــــــــ

ترک کردن

ترس از سرزنش مردم

ترس از سرزنش مردم

ــــــــــــ

ترس از دشنام

ــــــــــــ

احتشام و احترام

ــــــــــــ

سر بهزیر افکندن

موضوع حیا
ثمرۀ حیا
علت حیا

جلوۀ رفتاری

جدول شمارۀ ( 3مقایسۀ تعریف لغوی و اصطالحی)

روش مفهومشناسی موضوعات اخالقی و کاربست آن در مفهوم حیا

ویژگی

دیدگاه لغتشناسان

دیدگاه اندیشمندان

۵۵

مرحلۀ دوم :مفهومپژوهی دینی

مرحلۀ دوم بـه بررسـی تعریـف دیـن از آن موضـوع اختصـاص دارد .دیـن بـرای هـر
موضوعی ،تعریف مشخصی دارد که ممکن است با تعریف واژه مطـابق یـا نامطـابق باشـد،
ازاینرو باید تعریف دین را بررسی کرد که از مهمترین و حساسترین مراحل مفهومشناسی
است .در این مرحله ،نتیجۀ مرحلۀ واژهپژوهی را به متون دینی عرضه میکنیم .هدف از ایـن
عرضه ،سنجش میزان هماهنگی تعریف بهدستآمده با متون دینی است .چنانچه پـیشازاین
گفتیم ،میخواهیم بدانیم فالن مفهوم دینـی چـه جایگـاهی در دیـدگاه دیـن دارد؛ ازایـنرو
عرضۀ تحلیل بهدسـتآمـده بـه برآینـد متـون ،هماهنگیهـا و ناهماهنگیهـای احتمـالی را
مشخ

میکند.

پس از عرضۀ تحلیل به متون و سنجش نسبت آنها ،دو حالت ممکن است رخ دهد .اگر
تحلیل مفهومی حاصل از بررسیهای لغوی و اصطالحی با مراد دیـن از موضـوع هماهنـگ
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باشد ،فرایند مفهومشناسـی تقریبـاا پایـان میپـایرد .اگـر ناهمـاهنگی وجـود داشـته باشـد،

قدم نخست ،تشکیل خانوادۀ متون است .هرچند خانوادۀ متـون یکـی از اصـول مهـم در

۵۹

فهم حدی است ،نوع آن بهتناسب موضوع و هدف تحقیق ،متفاوت خواهـد بـود .خـانوادۀ

هماهنگیها و ناهماهنگیها را مشخ
میکند .پسازآنکه مشخ

میکنیم .این کار به روشـن شـدن موقعیـت کمـک

شد تعریف بهدستآمده نمیتواند آن مفهوم را بهدرسـتی تبیـین

کند ،نوبت به ادامۀ فرایند و طی کردن مراحل بعدی است.
روش و مراحل

برای شناسایی مفهوم از البهالی متون ،چند کار انجام میدهیم:

متون در هر تحقیقی متناسب با موضوع و اهداف آن تشـکیل میشـود .در ایـن بحـ  ،بایـد
خانوادۀ متون را با گرایش مفهومشناسی تشکیل داد .متونی در این مجموعـه قـرار میگیرنـد
که در مفهومشناسی مؤثرند ،نه تمام متون مربوط به اصـل موضـوع؛ بـرای مثـال ،در تحقیـق
دربارۀ حیا باید تمام متون مربوط را جمعآوری کرد .اینجا خانوادۀ متون یعنی تمـام آیـات و
روایاتی که با حیا مرتبطاند؛ اما برای شناخت مفهوم حیا ،آن خانوادۀ متون کارایی ندارد؛ زیرا

ممکن است دربردارندۀ آیات و روایاتی باشد که ارتباطی با مفهومشناسـی ندارنـد؛ ازایـنرو
الزم است خانوادۀ جدیدی با گرایش مفهومشناسی تشـکیل شـود؛ یعنـی متـونی کـه بـرای
تعریف مفهوم ،نکتهای داشته باشند .این خانوادۀ متون از مجموع آن آیات و روایات تشـکیل
میشود و اگر الزم باشد ،متون دیگری هم به آن افزوده میشود .این مرحله نیازمنـد دقـت و
تأمل خاصی است .مجموعۀ روایات با گرایش مفهومشناسی مطالعـه میشـوند و مـواد الزم
برای شناخت مفهوم بهدست میآید.
پس از تشکیل خانواده متون ،نوبت به استخراج ویژگـیهـا (اطالعـات مفهـومشناسـی)
میرسد .این بررسی با رویکرد مفهومشناسی است تا امکان شناسایی و استخراج نکات مؤثر
در شناخت مفهوم فراهم شود .در این بررسی ،چند کار انجام میدهیم :نخست باید هر مـتن
مفهوم آن موضوع نقش دارند ،شناسایی و استخراج میشوند .این اطالعات یا نکتهای اسـت
ِ
دستکم بخشی از آن را روشن میسازد یا نتیجهای است که از بررسی مصداقها،
که معنا یا
کاربردها و اقسام بهدست میآید .بهویژه در این نوع دوم ،باید با بررسی مصداقهـا و اقسـام،
«عنصر مشترک» جستوجو میشود تا ریشه و ماهیت موضـوع بهدسـت آیـد؛ شـبیه یـافتن
گوهر معنا در لغتشناسی.
درنهایت ،پس از جمعآوری اطالعات ،نوبت به بررسی و تحلیل آنهـا مـیرسـد .در ایـن
بررسی باید ویژگیهای استخراجشده مطالعه و موضوع آنها مشـخ
چند عنصر محوری مشخ

شـود .سـسس یـک یـا

شوند که نقش اساسی در ماهیت موضوع دارند و بقیۀ مـوارد ،در

دل آنها قرار گیرند و با آنها تفسیر شوند .با این کار ،عناصر محوری موضوع بهدست میآیند.
اجرا در مفهوم حیا

شناخت دیدگاه لغتشناسان و علمای اخالق ،ما را به مفهوم حیـا نزدیـک مـیکنـد؛ امـا
نمیتواند واقعیت آن را بهدقت تبیین کند؛ پس مناسبترین راه ،مطالعۀ دقیـق ادبیـات دینـی
است ،هرچند در تبیین و توضیح آن میتوان از نظر لغتشناسـان و دانشـمندان اخـالق نیـز
بهره برد .سؤال اساسی این است :اگر حیا بازدارنـده و مهارکننـده اسـت ،فـرق آن بـا دیگـر

روش مفهومشناسی موضوعات اخالقی و کاربست آن در مفهوم حیا

بهدرستی مطالعه شود و نکتۀ مفهومشناسی آن بهدست آیـد .سـسس اطالعـاتی کـه در تبیـین

۵۷

بازدارندهها و مهارکنندهها چیست؟( 1پسندید )22 :۱۹8۹ ،/بنـابراین بایـد متـون دینـی را بـا دیـد
مفهومشناسی بررسی کرد.
متون مؤثر در مفهومشناسی و ویژگیهای استخراجشده از آنها بدین قرارند:
 .۱بخشی از متون به نقش مؤثر حضور ناظری محترم در برانگیختن حیـا اشـاره میکنـد
(همان :بخش ّاول ،صص  ۹۱-۱0و ص ص  .)81-۹۹بخشی از روایات حیا به کسانی مربوط است کـه در
حضور مردم شرم میکنند؛ اما در خلوت و جایی که کسـی حضـور نـدارد ،حیـا نمیکننـد.
برخی دیگر از روایات ،افرادی را نکوهش میکننـد کـه در حضـور مـردم حیـا نمیکننـد و
روایـات دیگــر ،مــردم را متوجــه حضــور و نظــارت فرشــتگان میکننــد و آنــان را بــه حیــا
فرامیخوانند (متقی هن دی :۱1۱۳ ،ح .)070۱بخش دیگری از روایات به آگـاهی معصـومان علـیهم
السالم از کردار مردم اشاره کرده و خواستهاند در پیشـگاه آنـان شـرم داشـته باشـند .بخـش
دیگری از روایات به نظارت خداوند اشاره می کنند ،جهان را محضر خدا میدانند و مردم را
سال پنجم ـ شماره دوم ـ پیاپی  21ـ بهار و تابستان 2316

۹۳

به حیا کردن از خداوند (مدلسی)2۱۱ 78 :۱۹88 ،

فرامیخوانند.

 .۱بخش دیگری از متون به عنصر «نظارت» اشاره کردهانـد و چنـین برمـیآیـد کـه ایـن
ـت
عنصر نقش اساسی در حیا دارد .امامزینالعابدین 7میفرمایـدَ « :وال اِسـتَحیینَا مِنـک َو أن َ
تَ َرانَــا» (مدلس ی .)۱20 ۳1 :۱۹88 ،امــامعلــی 7وقتــی میخواهــد از فــرار کــردن لشــکریان خــود
جلوگیری کند ،آنان را به «شرم» از فرار فرامیخواند و برای برانگیختن شـرم در وجودشـان،
آنان را متوجه این نکته میکند که دربرابـر چشـمان خداونـد هسـتند« :إنکـم بعـین لال []...
عاودوا الکر و استحیوا من الفر» (نوری .)81 ۱۱ :۱1۱8 ،وقتی از امامصادق 7میپرسـند مبـانیاد
ـز
وعلِم ُ
ال َع َّ
در زندگی چیست ،به چهار مطلب اشاره میکند .یکی از آنها این استَ « :
ت أنَّ ل َ
ییت» (مدلس ی .)228 78 :۱۹88 ،همچنین امامزینالعابـدین 7میفرمایـد:
َو َج َّل ُمطَّ ل ِ ٌع َعلَی ،فَاستَح ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1در تعریف بسیاری از صفات ،از واژههایی چون «حبس النفس» یا «کف النفس» یـا «ضـبط الـنفس» و  ...اسـتفاده
می شود که بیانگر مفهوم بازدارندگی است .سؤال این است :وجه تمایز حیا با دیگر صفات چیسـت؟ چـه چیـزی
سبب میشود بازدارندهای را «حیا» بنامیم ،دیگری را «صبر» ،سومی را «ترس» و ...؟

ُدرت ِ ِه علَیک َو استحی مِن ُه ل ِ ُقرب ِ ِ
ِ
ِ
ـه مِنـک» (اربل ی۹2۱ 2 :۱1۱۱ ،؛ مدلس ی:۱۹88 ،
َ
ال عز و جل لق َ َ
« َخف ل َ

ِ
ک و َخف ُه بِقَد ِر قُد َرت ِ ِ
ـه َعلَیـک»
 .)۹۹۹ 7۱امامباقر 7نیز میفرماید« :اِستَحی م ِ َن لال بِقَد ِر قُرب ِ ِه مِن َ
(حلوانی۱۱۱ :۱۹8۹ ،؛ مدلس ی .)۱0۹ ۱۱۳ :۱۹88 ،امامصادق 7نیز با اشاره به نظارت فرشتگان بر اعمـال
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
آدمی میفرماید« :من َخال بِاَ ن ٍ
ال
کر ُه  -فیه َو استَحیا م َن َ
ب فَراق َ
ال  -تَ ل
َ
َـر ل ُ
َب ل َ
الحفَظَ ـی غَف َ
عالی ذ ُ
ُنوب الثَّقَل ِ
لذ ِ
َین» (شیخصدوق)1۱۱ 1 :۱1۱1 ،
میع ذُنوب ِ ِه و إن کانَت مِث َ
َع َّز َو َج َّل لَ ُه َج َ
 .۰برخی متون به ویژگی ناظر پرداخته و گفتهاند حرمت ،جالل و عظمت نـاظر موجـب
برانگیختن حیا میشود .حضرت علی 7برای خواستگاری حضـرت زهـرا 3سـه بـار نـزد
رسول خدا رفت و هر بار بهدلیل مقام باعظمت حضرت ،از طرح خواستۀ خود شـرم کـرد و
نتوانست سخنی بگوید .در مرتبۀ سوم ،رسول خدا به کمک ایشان آمد و فرمود« :گویا کـاری
توانست خواستۀ خود را مطرح کند .وقتی حضرت با استقبال رسول خـدا روبـهرو شـد ،بـار
دیگر شرم به وی اجازۀ ماندن نداد و از حضور پیامبر 6مـرخ
۹00؛ طبرسی۱۹۱ :۱1۱7 ،؛ مدلسی۱۳ :۱۹88 ،

شـد (قاض ی نعم ان2 :۱1۱2 ،

.)۱۱2

 .۴بخشی از متون به بیان موضوع حیا پرداختهاند .امامبـاقر 7چهـار چیـز را مایـۀ کمـال
مسلمانی میدانند :وفا به عهد با خدا ،راستگویی ،حیا و خوداخالقی .دربارۀ حیا فرمـوده
ِ
ند الن ِ
اس» (شیخمفی د۱۹7 :۱1۱7 ،؛ ش یخطوس ی۱8۳ :۱1۱1 ،؛ ش یخص دوق،
ند لال وع ِ َ
اندَ « :والحیا مِما یقبُ ُح ع ِ َ
 )222 ۱ :۱1۱۱امامصادق 7میفرماید در چهار کس خیری نیست که یکی از آنها کسی اسـت
ِ
عند الشَّ ِ
الع ِ
ال بظَ هـ ِر
ـیب ،ویخ َ
یب ،ویر َع ِو َ
که از «عیب» حیا نمیکندَ « :من لَم یستَحی من َ
ـش ل َ
ِ
الغ ِ
المـؤم ِ َن یسـتَحیی إذا
َیب ،فال َخ َیر فیه» (مدلسی .)2۱۹ 78 :۱۹88 ،امامعلـی 7مـیفرمایـد« :إنَّ ُ
ل فی غَی ِر ما عق ِ َد عل ِ
َیه إیمانُ ُه» (آمدی ،۱۹۹۱ ،ح.)۹1۹۹
َمضی لَ ُه َع َم ٌ
ُ َ
 .۷بخش دیگـری از متـون از حیـا بـه عامـل بازدارنـده و وادارنـده یـاد کردهانـد .امـام
زینالعابدین 7حیا را مایۀ بازداری از شهوات میداند و از خداوند میخواهد به او حیا دهـد
تا او را از شهوات بازدارد ]...[« :و أصحب رغباتنا بحیا یقطعها عـن الشـهوات» (مدلس ی:۱۹88 ،
۳1

عل الق ِ
یصد َعن ف ِ ِ
َبیح» (آم دی :۱۹۹۱ ،ح )۱۹۳۹و
 .)۱07امامعلی 7نیز در جایی میفرماید« :الحیا ُ

روش مفهومشناسی موضوعات اخالقی و کاربست آن در مفهوم حیا

داری .آنچه را میخواهی ،بگو ».این کار راه را برای حضرت علی 7هموارتر کـرد و ایشـان

۹۱

ب إلی ک ِّل َج ٍ
میل» (اب/ش عبه .)81 :۱۹82 ،امامصـادق 7دربـارۀ
در جای دیگر میفرماید« :الحیا َسبَ ٌ
ِ
یـوف بِالع ِ
قـض
یف ولَـم
ـدات ولَـم تُ َ
َ
یقر َض ٌ
فواید حیا خطاب به مفضل میفرماید« :ل ُ
َواله لَم َ
ِ
الجمی ُل ولَم یتَنَک ِ
َبـیح فـی
ب الق ُ
الحوائ ُج» حضرت در ادامۀ حدی تصریح میکند« :ولَم یتَ َح َّر َ
َ
شَ ی ٍم من اْلَ ِ
شیام» (مدلسی.)8۱ ۹ :۱۹88 ،
َ َ
 .۶بخشی دیگر از متون به کرامت نفس شخ باحیا و لئامت انسان بیحیا اشاره کـرده-
ِ
ال
اند .امامباقر 7از خداوند متعال همچون کریمی یاد کرده است که حیا میکنـد ]...[« :فَـإنَّ ل َ
عز و جل کریم یستحیی و ِ
ل الحیـا» (ش یخص دوق :۱1۱1 ،ح1771؛ ش یخطوس ی)۱1۱ 8 :۱۹۹1 ،
یحب أهـ َ
ٌ َ
َّئیم ال یستَحیی» (آم دی :۱۹۹۱ ،ح۱۱0۹؛ لیث ی،
امامعلی 7میفرماید لئیم و فرومایه حیا نمیکند« :الل ُ

 :۱۹7۹ح ۱22۳و .)۱2۹۱
تا اینجا چند دسته از متون جمعآوری شدند .جمعبندی نشان میدهد متون دینی بر چنـد
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چیز تأکید میکنند :حضور و نظارت؛ مهار و کنترل نفس؛ فعل قبـیح موضـوع حیـا؛ کرامـت
ِ
نفس فرد حیاکننده (پسندید )0۳-27 :۱۹8۹ ،/مجموع شواهد این فرضـیه را ثابـت مـیکنـد کـه از
دیدگاه متون اسالمی ،فصل مقوم و وجه تمایز حیا از دیگر بازدارندهها ،عنصر نظارت است،
نه قدرت تهدیدکنندگی طرف مقابل که خوف را برمیانگیـزد 1.بعـد دیگـر ،مسـئلۀ مهـار و
ِ
کنترل خود شیوههای مختلفی دارد .یکی از آنها یاری گرفتن از حیاسـت .حیـا
کنترل است.
نیروی کنترلکنندهای است که توان نظمدهی و مدیریت خود را به انسان میدهد .بعد دیگـر،
موضوع حیا یعنی فعل قبیح است .حیا هنگامی برانگیخته میشـود کـه پـای فعلـی نابهنجـار
درکار باشد؛ چه بهشکل «انجام دادن» باشد و چـه «تَـرک» .بعـد دیگـر ،کرامـت نفـس فـرد
حیاکننده است .حیا در کسی بروز میکند که کریمالنفس باشـد؛ زیـرا  )۱بـرای خـود ارزد
قائل است و هرگز حاضر نیست شخصیت خود را با کارهـای زشـت و ناپسـند آلـوده کنـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1تمایز حیا با دیگر صفات نیز همین گونه بهدست میآید؛ برای مثال ،محور صبر ،تحمل سختی و بازداری از جـزع
است و محور عفت ،خویشتنداری در شهوت (پسندیده .)1357 ،حیا بازدارندۀ عام است که به جـزع و شـهوت
محدود نیست؛ امافقط بازدارندهای است که ناشی از درک نظارت است ،نه عوامل دیگری مانند تهدید (خوف) یـا
تطمیع (رجا).

(آمدی :۱۹۹۱ ،ح87۹۱؛ لیث ی :۱۹7۹ ،ح)7۹۱۹؛  )۱شخ

کـریم بـرای آبـرو و حیثیـت خـویش نـزد

دیگران ارزد قائل است ،به وجهۀ اجتماعی خود اهمیت میدهد و حاضـر نیسـت تصـویر
ناخوشایندی از او در ذهن مردم نقش ببندد .در تعریف حیا هم گفتیم یکـی از عناصـر مهـم
آن ،ترس و نگرانی از آبروریزی و ازبین رفتن حیثیت فرد اسـت؛ امـا شـخ

پسـت بـرای

آبروی خویش ارزد قائل نیست؛ ازاینرو نه از آنچه انجام میدهد ،باکی دارد و نه بـه آنچـه
دربارهاد میگویند ،اهمیت میدهد .در فرهنگ روایات ،از این دسته با تعبیر «ال یبالی ما قال
وال ما قیل فیه» (کلینی ،بیتا2 :

۹2۹؛ اب/شعبه )11 :۱۹82 ،یاد شده است.

مرحلۀ سوم :استخراج تعریف

هدف نهایی ،دستیابی به تعریف مشخ

و دقیق اسـت .در ایـن مرحلـه ،یافتـههـای دو

شناخت تعریف دینی ،متون دینی است ،چون مفهوم دینی موضوع در بستر مفهوم لغـوی آن
شکل میگیرد ،از یافتههای هردو مرحله استفاده میکنیم .تعریف اسـالمی ممکـن اسـت بـا
تعریف لغوی متفاوت باشد؛ اما با آن متضاد نیست و برپایۀ همان مفهوم لغـوی شـکل مـی-
گیرد؛ ازاینرو ممکن است مطلبی در لغت آمده ،اما در متون دینـی مطـرح نشـده باشـد کـه
اشکالی ایجاد نمیکند؛ زیرا متون دینی بنا ندارند همانند لغت به واژهشناسی بسردازنـد ،بلکـه
آنها مفهوم خود را دنبال میکنند که شواهد آن یافت میشود و در بقیۀ موارد تابع نظر لغـت
هستند .فقط در مواردی که متون دینی سخن متفاوتی بگویند ،نظر لغت را نمیپایریم.
بهدست آوردن تعریف ،نیازمند چند کار است )۱ :نخست باید یافتههای دو مرحلۀ پیشـین،
ِ
پژوهی دینی را کنار هم بگااریم و مقایسه کنیم؛  )۱سسس بایـد
یعنی واژهپژوهی لغوی و مفهوم
مؤلفههای اساسی و فرعی مؤثر در ماهیت موضوع را شناسایی و استخراج کنیم؛  )۰بایـد نحـوۀ
ارتباط آنها را مشخ

کنیم؛  )۴تعریف موضوع را بهدست آوریم و تفسیر کنیم.

اجرا در مفهوم حیا

در تعریف اهل لغت ،چند نکته مهم وجود داشت :رقت وجه ،انقباض ،فعل قبیح ،تـرس
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مرحله قبل بررسی میشود و تعریف موضـوع بهدسـت مـیآیـد .هرچنـد سـند اساسـی در

۹۰

از سرزنش ،بازداری و عورت .رقت وجه ،حالت مواجهه با ناظر است .انقبـاض (گرفتگـی)
نفس ،ویژگی روانی حیاست .فعل قبیح ،موضوع آن و بازداری ،کارکرد آن است؛ بنابراین ،از
دیدگاه لغتشناسان ،حیا یعنی رقت وجهی که هنگام فعل قبـیح بـهدلیل تـرس از سـرزنش
مردم ،در فرد بهوجود میآید و موجب انقباض روانی و ترک آن کار میشود.
در تعریف متخصصان نیز چند محور وجود داشت .یکی ویژگـی و حالـت روانـی کـه بـا
تعبیرهایی همچون انقباض ،تغیر ،انکسار ،انحصار و وقار بیان شده است .دیگری موضوع حیـا
که فعل قبیح است .سومی علت و منشأ این حالت روانی که چند گونه است :تعـداد زیـادی آن
را ترس از سرزنش ،برخی نیز مواجهه با نق

را علت آن میدانند و برخی نیز حشمت طـرف

مقابل را .چهارمی ،نتیجه آنکه ترک کردن است؛ بنابراین ،ازنظر این گروه ،حیا صفتی اسـت کـه
هنگام فعل قبیح ،بهدلیل ترس از سرزنش مردم یا مواجهه با نقصان یـا حشـمت طـرف مقابـل،
حالتی از گرفتگی ،حصر و شکستگی روانی را برای انسان بهوجود میآورد.
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همچنین در تعریـف اسـالمی چنـد محـور وجـود داشـت .یکـی اینکـه عنصـر اصـلی
برانگیزانندۀ حیا ،حضور ناظر محترم و نظارت ادراکشده است .دیگری اینکـه موضـوع آن،
قبیح شرعی و عرفی است و سومی اینکه کارکرد و ثمرۀ آن ،بازداری و مهار نفس اسـت .در
منابع اسالمی ،مطلبی دربارۀ ویژگی روانی بهدست نیامد.
هرچند تعریفهای سهگانه تفاوتهایی دارند؛ متضاد نیستند و میتوان جمعشان کرد.
ویژگیها

دیدگاه لغتشناسان

دیدگاه متخصصان

دیدگاه متون

انقباض نفس

۹۴
ویژگی

رقت وجه

روانی

انقباض (گرفتگی) نفس

تغیر نفس
انکسار نفس

ـــــــــــــــ

انحصار نفس
وقار

موضوع

فعل قبیح ،وقاحه

فعل قبیح

فعل قبیح

کارکرد

بازداری

بازداری

مهار نفس

ترس از سرزنش مردم

منشأ و علت

ترس از سرزنش مردم

حضور ناظر محترم

مواجهه با نقصان

نظارت ادراکشده

حشمت طرف مقابل

کرامت ادراکشده

جدول شمارۀ ( ۴تجمیع تعریفهای سهگانه)

از تحلیل و بررسی اینها بهنظر میرسد حیا ترکیبی اسـت از حرمـت تهدیدشـده ،تـأثر
درونی و خودمهارگری .بقیه تعبیرها زیرمجموعۀ ایـنسـه هسـتند؛ ماننـد قـبح ادراکشـده،
نظارت ادراکشده ،ناظر تکریمشده و کرامت ادراکشده (جدول  :0مؤلفهها)
مؤلفهها و عناصر
قبح ادراکشده

فعل قبیح ،وقاحه

نظارت ادراکشده

حضور ناظر
ناظر محترم

ناظر تکریمشده

(احترام و آبرو)

حشمت ناظر
کریم یستحی ،اللئیم الیستحی
رقت وجه

کرامت ادراکشده

وقار
الیبالی ما قیل و ما یقال فیه

تأثر درونی (روانی)

ترس

خوف ما یعاب ویام

تغیر

انقباض ،تغیر ،انزوا ،انکسار و انحصار نفس
منع ،ترک ،واداری

خودمهارگری

جدول شمارۀ ( ۵مؤلفههای تعریف حیا)

خالصه اینکه فرد باحیا ،شخصیتی کریم ،وجهـی رقیـق و حـالتی باوقـار دارد؛ ازایـنرو
هنگام مواجهه با فعل قبیح ،وقتی خود را در حضور ناظر محترم میبیند ،دچار ترس از آبـرو،
ِ
احسـاس در
روانش دگرگون (تغیر) و از حالت بسط و گشودگی ،دچار قبض (انقبـاض) و
تنگنا قرار گرفتن (انحصار) میشود و حالتی از شکستگی روانی را درونش تجربـه مـیکنـد.
این حالت ،وی را به مهار نفس وامیدارد و از کار قبیح منع میکند که نتیجۀ عملی آن ،تـرک
کردن کار بد (ترک) یا انجام دادن کار خوب (واداری) است.
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حرمت تهدیدشده

کلیدواژهها

۹۷

مرحلۀ چهارم :تحلیل مفهوم

پس از کشف و استخراج تعریف ،نوبت به تحلیل و تبیین آن میرسد .مـراد از تحلیـل و
تبیین ،روشن ساختن جایگاه و کارکرد آن در نظام روانی و زندگی انسان اسـت؛ چیـزی کـه
کمتر در تعریف متون دینی بهچشم میخورد .یا هیچ تحلیل و تبیینی وجود ندارد یا ناق

و

نامنظم است؛ پس این کار را باید روشمند انجام داد.
در این بح

باید فلسفۀ موضوع روشـن و مشـخ

شـود کـه چـه اقتضـاهایی وجـود

موضوع را ضروری میکند و چه کـارکرد و نقشـی در زنـدگی انسـان دارد .در ایـن بحـ
فضایی باز میشود که موضوع در آن معنا مییابد و موجه میشود .هر موضوعی ازاینقبیـل،
ِ
دستکم این چند محور را دارد :ماهیتی دارد که آن را از دیگر موضوعها متمایز میکند و بـر
واقعیتهایی استوار است که بستر مناسب را برای قرار گرفتن موضوع آماده میکنـد و بـرای
هدف یا اهدافی طراحی شده است که وجودد را ضـروری مـیکننـد؛ بـرای نمونـه ،یـک
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۹۶

درخت را میتوان بهتنهایی دید؛ اما نمیتوان بهتنهایی تحلیل کرد .درخت در زمینی است که
در آن ریشه دارد و نیاز غاایی خود را تأمین میکند و استوار میماند .هوا و همچنـین نـوری
هست که برای حیات خود از آن استفاده میکند .باالخره دلیلی وجود دارد کـه ایـن درخـت
برای آن خلق شده است؛ بنابراین ،برای تحلیل موضوع ،نیازمنـد اطالعـاتی هسـتیم بـیش از
آنچه در تعریف گاشت؛ ازاینرو باید دو کار کرد:
 .1جمعآوری اطالعات

نخستین گام ،جمعآوری اطالعات برای تحلیل و تبیین موضوع است .این اطالعـات بـه
سه حوزۀ مهم مربوط هستندِ :
خود موضوع (عنصر محوری) ،هستی (بستر و ظرف موضوع)
و انسان (دارندۀ موضوع)؛ بنابراین به اطالعات موضـوعشناسـی ،هسـتیشناسـی و انسـان-
شناسی نیاز داریم .مراد از شناخت موضوع ،نـه تعریـف آن ،بلکـه شـناخت دو محـور مهـم
«مسئله» و «کارکرد» آن است .نخست اینکه مشخ

شود مسئلۀ موضوع چیسـت و بـه چـه

بعدی از حیات انسان مربوط است .هر موضوعی ،مسئلهای خاص دارد و به بعدی خاص از
زندگی مربوط است .وجه تمایز موضوعهـا در همـین اسـت و از ایـن راه مـیتـوان محـور

متمایزکننده را بهدست آورد که بخشی از فلسفۀ موضـوع را روشـن مـیکنـد؛ بـرای نمونـه،
مسئلۀ صفاتی مانند شکر و کفران با صـفاتی ماننـد تواضـع و تکبـر متفـاوت اسـت .مسـئلۀ
موضوع ،حوزه کاربرد آن را مشخ

میکند؛ ازاینرو ،یکی از کارهای الزم در این مرحلـه،

شناخت مسئلۀ موضوع است .مسئله موضوع را میتوان با تعریـف بهدسـت آورد .در برخـی
متون دینی نیز ممکن است شواهدی برای آن یافت شود.
محور دوم اینکه مشخ

شود کارکرد صفت چیست و چه نقشی در زنـدگی دارد .هـر

موضوعی برای هدف خاصی طراحی شـده اسـت و بـدون شـناخت آن نمـیتـوان بـهدقت
تحلیش کرد و فلسفۀ موضوع را بهدست آورد؛ ازاینرو الزم است آثار مثبت و ِ
منفی وجود و
عدم آن را شناسایی کنیم .برای کشف این محور میتوان از آیات و روایاتی استفاده کـرد کـه
اقدام دوم این است که ابعاد هستیشناختی موضوع مشخ

شود .در ایـن مرحلـه بایـد

روشن شود هستی چه ویژگیهایی دارد که وجود موضوع را ایجاب میکند .موضوعهـا نـه
در خأل و بیارتباط با هستی ،بلکه در شرایط عینی زندگی قرار دارنـد و بهتناسـب واقعیـت-
های آن شکل میگیرند و ضرورت مییابند؛ ازاینرو بایـد ابعـادی از هسـتی را شناسـایی و
کشف کرد که به موضوع مرتبط است (نه همۀ ابعاد).
ِ
موضوع انسان نیز مشـخ
اقدام سوم این است که ویژگیهای
انسان و در وجود اوست .تا مشخ

شـوند .موضـوع بـرای

نشود وی چـه ویژگـیهـایی دارد کـه وجـود چنـین

موضوعی را ایجاب میکند ،نمیتوان به دقت تحلیـل و فلسـفۀ وجـودی آن را تبیـین کـرد.
انسان ویژگیهای مثبت و منفی دارد که تنظیم آنها نیازمند عوامل است که آنها را موضـوع
یا صفت میشناسیم؛ بنابراین ،تا ویژگی انسان بهدست نیاید ،نمیتوان بهدرستی آن صـفت را
تبیین کرد.
اجرا در مفهوم حیا

براساس آنچه پیشتر دربارۀ حیا گفتیم ،میتوان ابعاد سهگانه حیا را روشن کرد:
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پیامدهای موضوع را گفتهاند.

۹۵

از بعد موضوعشناسی ،مسئلۀ حیا «مواجهه با فعل قبیح» است کـه هـم از لغـت و هـم از
متون دینی بهدست آمد .در موضوع حیا با چیزی مواجه هسـتیم کـه قبـیح و عیـب اسـت و
معموالا باید پنهان باشد 1.هرچند ممکن است فعلی جهات دیگری نیـز داشـته باشـد ،وقتـی
پای حیا بهمیان میآید که فقط از این منظـر بـه آن توجـه کـرده باشـیم ،نـه دیگـر ابعـاد آن.
همچنین کارکرد آن نیز صیانت از آبرو و ایمنی از فضـاحت و رسـوایی اسـت .کـار قبـیح و
عیب با آبروی انسان سروکار دارد .وقتی به فعلی از منظر قبح و عیب توجه کنیم ،وارد حوزۀ
آبرو و شخصیت میشود.
از بعد هستیشناختی چند نکته دربارۀ حیا وجود دارد .نخسـت رفتارهـا و ویژگـیهـای
آنهاست .در هستی با چیزی به نام رفتارها مواجه هسـتیم کـه از چنـد منظـر ،ویژگـیهـای
مرتبط با حیا دارند .از یک منظر (ارزشی) به «قبیح َ -ح َسن» تقسیم میشوند؛ یعنـی ماهیـت
برخی کارها زشت و برخی زیبا هستند .از منظری دیگـر (احساسـی) بـه «لـات  -محنـت»
سال پنجم ـ شماره دوم ـ پیاپی  21ـ بهار و تابستان 2316

۹۹

تقسیم میشوند؛ یعنی برخی رفتارها مطابق میل انسان و خوشایند طبع و برخی مخالف طبع
و میل اوست .ایندو درهم ضرب میشوند و معموالا چیزهای قبیح ،لاتبخـش و چیزهـای
حسن ،محنتآورند .نتیجۀ این ضرب و ترکیب ،تولید رفتارهای «قبیح لاتبخش» و « َحسن
محنتآور» است .نکتۀ دوم درباره افراد و مناسبات اجتماعی آنهاست .یکی از چیزهایی کـه
میان اعضای جامعه وجود دارد ،آبرو ،ارزد و حرمت است .یکی از عوامل مهـم در روابـط
اجتماعی ،همین اعتبار ،احترام و آبروست که پیامدهای مثبت فراوانـی دارد .دربرابـر آن نیـز
بیاعتباری ،بیحرمتی و بیآبرویی قرار دارد که منشأ مفاسد زیادی است .حرمـت و آبـروی
اجتماعی ،مرهون رفتار و اعمال افراد است .رفتارهای قبیح موجب بـیآبرویـی و رفتارهـای
نیک موجب صیانت و ارتقای آن میشود؛ یکی از قوانین اجتماعی هستی.
از بعد انسانشناختی ،چند نکتۀ درباره حیا وجود دارد .یکی اینکه وی کرامت نفـس دارد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1با آنچه در معنای اصیل لغوی حیا آمده است؛ یعنی «عورت» ،ارتباط تنگاتنگ دارد.

و مایل نیست آبرویش نزد دیگران تخریب شود .دیگر اینکه بهلحاظ طبعش به لات و گریـز
از محنت گرایش دارد .سوم اینکه وی در وجود خود دو نیروی تقوا و فجـور دارد .تقـوا بـه
وی قدرت خویشتنداری میدهـد و فجـور وی را بـهسـمت افسارگسـیختگی مـیکشـاند
(پسندید)۱۹8۳ ،/؛ ازاینرو ،وقتی وی در معرض انتخاب قرار میگیرد ،معموالا براساس «لـات-
محنت» داوری میکند؛ پس بهسمت رفتارهای لاتبخش میرود که پیامد منفـی دارنـد .در
چنین وضعیتی ،تمرکز بر کرامت نفس و صیانت از آبرو میتوانـد منطـق «حسـن-قبـیح» را
بهجای منطق لات بنشاند ،موجب برانگیختن قدرت تقـوا و خویشـتنداری شـود و فـرد را
بهسمت رفتار نیک بکشاند.
 .2پردازش اطالعات

رسیدن به تحلیل موضوع میرسـد .اطالعـات مسـئلۀ صـفت و هستیشناسـی ،مـوقعیتی از
زندگی را نشان میدهد که موضوع در آن جایگاه پیدا میکند .با ایـندو مجموعـه اطالعـات
میتوان بستری را تشریح کـرد کـه صـفت در آن معنـا مـییابـد .اطالعـات انسـانشناسـی،
چگونگی کنش او را در آن بستر و اطالعات کارکرد صفت نیز پیامـدهای کـنش او را نشـان
میدهند .بنابراین ،مدل پیشنهادی این است کـه )۱ :نخسـت بـا اطالعـات مسـئلۀ صـفت و
هستیشناسی ،موقعیت و بستر صفت؛  )۱سـسس عملکـرد انسـان را تشـریح کنـیم .در ایـن
تشریح الف) نخست وضع فقدان صفت مطرح و پیامد آن را نشـان مـیدهیم .بـا ایـن کـار،
«بستر» تبیین موضوع فراهم میشود؛ ب) پسازآن ،با منطق «جسـتجوی راهحـل» ،بـه تبیـین
وجود صفت (تنها راه دستیابی به پیامدهای مثبت) میپردازیم.
اجرا در مفهوم حیا

براساس رود و مدل پیشنهادی ،صفت حیا را میتوان تحلیل و تبیین کرد .از موقعیـت-
های زندگی انسان ،مواجهه با فعل قبیح است .نحوۀ مواجهه ما بـا ایـن موقعیـت ،از مسـائل
مهم زندگی است .برخی افعال ،قبیح و عیباند و درمقابل ،برخی زیبا و خوب .ما در زندگی
در معرض انتخاب قبیح یا حسن قرار میگیریم؛ اما بهخودیخود مسئلهساز نیسـت .بـدیهی
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پس از جمعآوری اطالعات در محورهای سهگانه ،نوبـت بـه پـردازد اطالعـات بـرای
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است که انسان سالم ،حسن را برمیگزیند .مسئله از آنجا آغاز میشود که فعل قبیح با لات و
فعل حسن با محنت آمیخته شود .معموالا آنچه قبیح است ،لاتبخش اسـت و آنچـه حسـن
است ،محنتآور .اینجاست که انتخاب دچار مشکل میشود.
انسان بهلحاظ طبع اولیه معمـوالا بـهسـمت لـات گـرایش دارد و از محنـت میگریـزد؛
ازاینرو ممکن است فعلی را برگزیند که واقعاا قبیح است .گزینش فعل لاتبخـش هرچنـد
طبع انسان را ارضا میکند ،ازآنجاکه قبیح و عیب اسـت ،آبـرو و اعتبـار اجتمـاعی انسـان را
تهدید میکند .اعتبار و حرمت نزد دیگران ،یکی از ضـروریتـرین نیازهـای اجتمـاعی و از
مطلوبترین چیزها نزد انسان است .هیچکس مایل نیست نزد دیگران بیآبرو و رسـوا شـود؛
امــا گــاه مســیری کــه انتخــاب مــیکنــد ،چنــین پیام ـدی دارد و اعتبــارد را پــیش پــای
لاتخواهیاد قربانی میکند .در این حالت ،هرچند شاید دمی لات ببرد ،رسوایی و ننـگ
آن برایش میماند و حرمت و اعتبار خود را ازدست میدهد .اینجاست کـه بـه چیـزی نیـاز
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داریم تا آبروی فرد را صیانت کند و اعتبار اجتماعی او را پاس دارد .برای این کار ،نیاز اسـت
فرد با معیار ُحسن و قبح ،پدیدهها را ارزیابی کند ،نه لات و محنت .اگر رفتارها از این منظـر
ارزیابی شوند ،حـس حرمـتخـواهی و آبـروداری برانگیختـه مـیشـود و وی را از رفتـار
تهدیدکنندۀ آبرو بازمیدارد؛ چیزی که در دین به آن حیا میگویند .حیا عاملی است کـه فـرد
را از کار قبیح بازمیدارد و آبرو و اعتبار اجتماعیاد را صیانت میکند.
نتیجهگیری

یکی از مهمترین کارها در دینپژوهی ،مفهومشناسی است .مفهومشناسـی نیازمنـد رود
است .مفهومشناسی غیر از فهم مفردات در رود فهم متون دینی است .یکی از مراحل فهـم
متون ،فهم تکواژههای آن است .برخی در فرایند فهم متون و مفردات ،مفهومشناسـی را نیـز
وارد و برای آن دو رود تقلیدی و اجتهادی را بیان کردهاند .هرچنـد موضـوعاتی همچـون
حیا ،تقوا ،صبر ،شکر و  ...از یک منظر جزم مفرداتاند ،ارزد آنها درحد یک لغت نیسـت
و رود فهم آنها نیز متفاوت است .واژههای متون دینی که نیازمند فهم مستقلاند ،دستکم

دو گونهاند :واژههای عمومی و واژههای تخصصی .مراد از واژههای عمومی ،کلمـاتی اسـت
که جزئی از ادبیات عرب است و به دالیلی معنای روشنی ندارند و نیازمند فرایند فهماند؛ اما
مراد از واژههای تخصصی ،کلماتی هسـتند کـه نماینـدۀ یکـی از موضـوعات اسـالمیاند و
مجموعهای از متون را در خود جای میدهند .این کلمات معموالا معنایی متفاوت ،نه متضاد،
با معنای لغوی دارند .این تفاوتها گاه اندکاند؛ اما متفاوتاند و رود لغـتشناسـی بـرای
آنها بسنده نمیکند؛ ازاینرو ،الزم است متناسب با این نوع واژهها ،رود مخصـوص آنهـا
بهکار گرفته شود .این رودشناسی مزایای رود فهم لغت را دارد؛ عالوهبـرآن ،دو قسـمت
اساسی دیگر نیز دارد :یکی در منبع مفهومشناسی است که خود متون دینی را نیـز وارد مـی-
کند و دیگری در سبک مفهومشناسی است که آن را از حالت تعریف بسیط خارج میکنـد و
متون دینی نیز نقشی قائلاند ،این نقش درحد روایات تفسیری تقلیل یافتـه و رود خاصـی
نیز برای بررسی آنها عرضه نشده است .در این نوشـتار )۱ ،شـناخت واژههـای تخصصـ ِی
اسالمی از حد واژه باالتر رفته و همچون مفهوم ،ارزد و جایگاه مستقلی پیدا کـردهانـد؛ )۱
متون دین یکی از منابع مهم مفهومشناسی درنظر گرفته شدهاند و برای نحوۀ عمل با آنها نیز
رود خاص عرضه شده است؛  )۰برای مفاهیم ،تعریفی چندمؤلفهای درنظر گرفته شـدهانـد
تا بهخوبی ابعاد مختلف آن شناسایی شوند .بسیاری از مفاهیم ،ترکیبهای چند مؤلفهایانـد؛
اما متأسفانه به آنها توجه نمیشـود؛ ازایـنرو تصـویر دقیقـی از مفـاهیم اسـالمی بهدسـت
نمیآید و مهمتر از آن ،آموزد و تربیت دچار خدشه میشود .اگـر مربـی و مبلـغ و مشـاور
بداند که فالن مفهوم دینی ،ترکیبی از چند مؤلفه اسـت ،میدانـد بـرای ایجـاد آن بایـد چنـد
محور را درنظر بگیرد .در مقام آسیبشناسی نیز خواهد دانست که فقـدان صـفتی در افـراد،
بهدلیل فقدان کدامیک از مؤلفههاست.
روشمند کردن شناخت مفاهیم و موضوعات اسالمی ،یکی از ضرورتهای دینپژوهـی
است ،نه تفنن! ازاینرو باید در نظام آموزد دینپژوهان به رودشناسی مفاهیم دینی توجـه
جدی کرد و آن را سرفصل اصلی قرار داد .هماکنون دینپژوهان زیادی در مراکز حـوزوی و
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به شناسایی ابعاد و مؤلفههای مختلف آن سوق میدهد .هرچند برخـی رودشناسـان بـرای
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دانشگاهی مشغول تحصیل هستند که معموالا با رودها بیگانهاند .آموزد رودها همچـون
یکی از دروس اصلی و ازجمله آمـوزد رود مفهـومشناسـی موضـوعات دینـی ،یکـی از
ضرورتهای آموزشی است که امیدواریم مسئوالن به آن توجه کنند.
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البیت(ع) ،مؤسسی آل البیت(ع)  ،قم.
 .۱۷طریحی ،فخرالدین بن محمد۱۴۱۴( ،ق) ،مجمع البحرین ،مؤسسی بعثت ،تهران.

األئمة األطهار ،تحقیق :سید محمد
 .۰۳قاضی ،نعمان۱۴۱۱( ،ق) شرح األخبار في فضائل ّ
حسیني جاللي  ،مؤسسی انتشارات إسالمي جامعه مدرسین ،قم.

 .۰۱قیومی ،أحمد بن محمد۱۴۱۴( ،ق) مصباح المنیر ،مؤسسی دار الهجرة ،قم.
 .۰۱کلینی ،محمدبن یعقوب( ،بیتا) الکافی ،تحقیق :علي أکبر الغفاري ،دار صعب ودار
الکتب اإلسالمیی ،بیروت و طهران.
 .۰۰گیررتس ،دیرک۱۰۷۰( ،د) نظریههای معنیشناسی واژگانی ،ترجمه کورود
صفوی ،نشر علمی ،تهران.
 .۰۴الروس(بیتا) ،فرهنگ عربیـ فارسی ،ترجمه حمید طبیبیان ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.
 .۰۷لیثی واسطی ،علي بن محمد۱۰۵۶( ،د) عیون الحکم والمواعظ ،تحقیق :حسین
الحسني البیرجندي ،دار الحدی  ،قم.
بیروت.

 .۰۵مجلسی ،محمد باقر۱۰۹۹( ،ق) بحار األنوار ،المکتبی اإلسالمیی ،تهران.
 .۰۹مسعودی ،عبدالهادی۱۰۹۶( ،د) روش فهم حدیث ،سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،تهران.
 .۰۷نوری ،میرزا حسین طَ بَرسی۱۴۳۹( ،ق) ،مستدرک الوسائل ،مؤسسه آل البیت ،قم.
 .۴۳واعظی ،احمد )۱۰۷۳( ،نظریه تفسیر متن ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم.

روش مفهومشناسی موضوعات اخالقی و کاربست آن در مفهوم حیا

العمال ،مؤسسه الرسالی ،اول،
 .۰۶متقی هندی ،علی المتقی بن حسام الدین۱۴۳۷( ،ق) ،کنز ّ

۷۷

