
 

 

 

 

 

 

 

 حسن خلق
 ابوالفضل یغمایی

  ؛انّک ّلعلی خلق عظيم

 .ای داری تو اخالق بزرگ و برجسته

 شناسی مفهوم

های روانی و رفتاری، و  مجموع ويژگی. معنای خوی و خصلت استاخالق جمع خُلق به 

و در  5خو حسن خلق، يعنی خوش. ديگران را اخالق نامند های عاطفی و رفتاری در برابر واکنش

 :به معانی زير آمده است روايات امامان معصوم
کارهای رويی، خشم نگرفتن، دوری از  خويی، مهربانی، پاکيزگی، ادب در گفتار، خوش نرم

گفتنی است  3.دمحرام، طلب حالل، فراهم آوردن آسايش و رفاه برای خانواده، انس و اُلفت با مر

 .بيشتر اکثر موارد يادشده از مصاديق حسن خلق می باشند

 ارزش حسن خلق

ابن . دانند دانشمندان مسلمان، علم اخالق را برترين علم يا دست کم يكی از برترين علوم می
رفتار انسان از آن جهت که اين علم از همة علوم برتر است و به نيكوکردن »: يسدنو مسكويه می

و از همين رهگذر، کسی که به اخالق نيك متّصف است، نسبت به  7.«پردازد انسان است، می

 .ديگران برتر است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3قلم، .  

 .8582، ص 4و ج  4 82، ص 3، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8

 .584 ، ص 3، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة . 4

ابن )« أن هذه الصناعة أفضل الصناعات كلّها، أعنی صناعة األخالق التی تعنی بتجوید أفعال اإلنسان بما هو إنسان». 3
 (.55، ص ق وتطهیر االعراقتهذیب االخالمسکویه، 
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: فرمايد خداوند در قرآن دربارة منافقان می. روح انسان مانند جسم او سالمت و بيماری دارد

 .هايشان مرضی است و خدا بر مرضشان افزود در دل 1؛«فی قلوبهم مرض فزادهم اهلل مرضاً»

ها، علل  های بدن سالم، بيماری که برای محافظت از سالمت بدن، آشنايی با ويژگی همچنان
های روح  های درمانشان ضروری است، برای حفظ سالمتی روح نيز آشنايی با ويژگی آنها و راه

روح در گرو آراسته بودن  سالمت. های درمان آنها الزم است های روح، علل و راه یسالم، بيمار
آرامش . های ناپسند در آن است آن به صفات پسنديده و بيماری روح نيز ناشی از تأثير صفت

های جسمانی آرام و قرار را  که بيماری انسان در زندگی نيز در گرو سالمت روحی اوست؛ همچنان
حسادت، : های روحی مانند بيماری. کنند يرند و زندگی را بر او تلخ میگ از انسان می

 .ربايد ورزی و کفر به خدا نيز سكون و قرار را از روح انسان می بينی، کينه دبزرگخو
شناسان  امروزه روان. های بدنی نيز ايجاد کنند های روحی ممكن است بيماری بيماری

های روانی ارتباط دارد؛ برای نمونه، افسردگی  با بيماریهای بدنی انسان  برخی بيماری: معتقدند
های  بيماری. های خاصّی را ايجاد کند است با اختالل در کار دستگاه گوارش ناراحتیممكن 

روحی مستقيم و غيرمستقيم در از ميان بردن آرامش روانی انسان مؤثّرند و تنها راه خالصی از 
ی و عمل به آنهاست و از طرف ديگر نشاط و شادابی های اخالق آنها، آگاهی عميق از آموزه

به سخن ديگر، سالمت و . زيستن افراد است زيادی در گرو اخالقیزندگی اجتماعی انسان تا حدّ 
ای که اصول  در جامعه. نهد بيماری روحی اعضای جامعه بر زندگی اجتماعی آنها نيز تأثير می

تواند به  راحتی می ط برخوردار است و جامعه بهشود، زندگی اجتماعی از نشا اخالقی رعايت می
 .خود در ابعاد اقتصادی و سياسی برسداهداف موردنظر 

های انسانی  سعادت فردی و اجتماعی انسان در گرو تخلّق به فضيلت: علمای اخالق معتقدند
که به نفس  های اخالقی است؛ خداوند در سورة شمس پس از آن بودن نفس از رذيلت و پاك
ها را به نفس انسانی الهام  ها و ناشايسته نبايدها و شايستهکند که بايدها و  نی سوگند ياد میانسا

 :کرده، چنين می فرمايد

  ؛«هَايدَسَ مَن خَابَ قَدْ وَ ٭ هَايزَكَ مَن أَفْلَحَ قَدْ
اش ساخت، قطعاً  هر کس آن را پاک گردانید، قطعاً رستگار شد؛ و هرکه آلوده

 .درباخت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2 بقره، .  

 .2 ـ  2شمس، . 8
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ه دليل نقش محوری اخالق در سعادت فردی و اجتماعی انسان است که خداوند يكی شايد ب

ها  ها از آلودگی را تزکية نفس انسان ويژه پيامبر اسالم از اهداف اساسی بعثت پيامبران و به
 :بيان کرده است

 عَلِمُهُمُی وَ هِمْيزَكِی وَ اتِهِیآ هِمْيعَلَ تْلُوای مِنْهُمْ رَسُوالً نَيياّلْأُمِ یفِ بَعَثَ ياّلَذ هُوَ

  ؛ نيمُب ضَاللٍ  یّلَف قَبّْلُ مِنْ كانُوا إِنْ وَ اّلْحِکْمَةَ وَ اّلْکِتابَ

ای از خودشان برانگیخت، تا  سوادان فرستاده اوست آن کس که در میان بی

آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد، 

 .پیش از آن در گمراهی آشکار بودندقطعاً [ آنان]و 

 :روايت شده که فرمود از پيامبر

 ؛خالقم مکارم األانّما بعثت ألتمّ

 .همانا مبعوث شدم تا مکارم اخالق را تکمیل کنم

شدن به فضايل  بر پاية اين روايت نيز جايگاه واالی اخالق و تزکية نفس از آلودگی و آراسته

 .شود روشن می اخالقی در رسالت پيامبر اسالم

 های آیه پیام

ّلعلی خلق ... ألجراً غير ممنون)پاداش ابدی برای کسی است که خلق او عظيم باشد . 1

 .(عظيم

و  (إنّک ّلعلی خلق عظيم): تسلّط بر اخالق عظيم مقارن تسلّط بر راه مستقيم است. 3

 (.إنّک ّلمن اّلمرسلين علی صراط مّستقيم)

 (.ّلعلی خلق عظيم)و او بر آنها تسلّط دارد جزو ذات اوست  کماالت پيامبر. 9

ما أنت )گيرند الزم است  و تحقير قرار میهای مذهبی که مورد تهمت  دفاع از شخصيّت. 0

 5.(بنعمة ربّک بمجنون إنّک ّلعلی خلق عظيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8جمعه، .  

 .13 ـ  14 ، ص 8 ، ج تفسیر نورقرائتی، . 8
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 آیات و عناوین مرتبط

: م؛ جذب مرد(90فصّلت، : )؛ دوستی(09فرقان، : )عبادالرحمان :آثار حسن خلق در قرآن
 (.59اسراء، : )؛ ناکامی شيطان(153عمران،  آل)

 (.50قصص، ) :پاداش حسن خلق در قرآن
فصّلت، : )؛ خصال نيك(153عمران،  آل: )مندی از رحمت بهره :عوامل حسن خلق در قرآن

 1(.95ـ  90فصّلت، : )؛ صبر(95ـ  90

 آثار حسن خلق در روایات

 خیرات .9

 5.«ب خيرات در دنيا و آخرت استحسن خلق، عامل جذ»: فرمود پيامبر

 روزی .2

 3.«کند خويی، روزی را زياد می خوش»: فرمود امام صادق

 الفت .3

 7.«آورد اخالق نيكو، ميان دوستان انس و الفت پديد می»: فرمود امام علی

 ها آبادی خانه .4

 0.«کند ها را آباد می اخالق نيك، خانه»: فرمود امام صادق

 عمر زیاد .5

 6.«کند اخالق نيك، عمرها را زياد می»: فرمود صادق امام

 محو گناه .6

 7.«، يخ راکه آفتاب گدازد همچنان خويی، گناه را می خوش»: فرمود امام صادق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .523ـ   52، ص 2 ، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، .  

 . 322، ش 2 5 ، ص 3، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة . 8

 .5215، ش 545 ، ص همان. 4

 .5211، ش 545 ، ص همان. 3

 .5211، ش 545 ، ص همان .5

 .5211، ش 545 ، ص همان. 1

 .5212، ش 545 ، ص همان. 1
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 آسانی حساب .7

 1.«اخالقت را نيكو گردان تا خداوند حسابت را آسان گرداند»: فرمود امام علی

 پاداش .8

 5.«دار است زنده گير شب خو را پاداش روزه انسان خوش همانا»: فرمود پيامبر اکرم

 اخالق بددرمان های تشخیص و  راه

. 5مراجعه به طبيب روحانی؛ . 0بدبينی به نفس؛ . 9تفكّر پيش از عمل؛ . 3تقويت عقل؛ . 1
نشانه . 9از انتقاد پند گرفتن؛ . 7از عيب ديگران پند گرفتن؛ . 0سوز؛  مراجعه به دوست دانا و دل

 3.يماری قلب را مشاهده کردنب

 موانع راه حسن خلق

ترين مانع برای کسب صفات نيك، عدم قابليّت نفس است، دلی که در اثر ارتكاب  بزرگ. 1
ای که سگ است  در خانه. تواند مرکز تابش انوار الهی باشد گناه آلوده و تاريك شده نمی

 7.شوند فرشتگان داخل نمی

مانع ... به مال، ثروت، همسر، فرزند، خانه، مقام و رياست و تعلّقات مادّی؛ چون عالقه. 3
 .شدن آدمی است بزرگی در راه نيك

 0.«محبّت دنيا، ريشة همه گناهان است»: فرمود امام صادق

کشد، هوای  سان آن است که انسان در فضای آلوده نفس می پيروی از هوای نفسانی به. 9
سازند، ظرف دل انسان جايگاه يك چيز  و تار می نفس چون دودهای غليظ، خانة دل را تيره

 .وقتی تاريكی باشد، روشنايی راه ندارد. است؛ يا روشنايی يا تاريكی
گيرد،  خويی را از انسان می سخنان غير ضروری؛ يكی از موانعی که توفيق خوش. 0
غيبت، فحش، گويی و لغو است، چه رسد به محرّمات زبانی چون دروغ، تهمت،  گويی، بيهوده زياده

 ... .توهين، استهزا و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5224، ش 545 ، ص همان.  

 .4 52، ش  58 ، ص همان. 8

 .، ص خودسازیامینی، . 4

 .85، ص معراج السعادهنراقی، . 3

 .22، ص 14، ج بحاراالنوارمجلسی، . 5
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حبّ ذات؛ کسی که در مقام خودسازی است، بايد از اين مرحله بگذرد وگرنه تالشش . 5
نی شود، بايد حبّ ذات را به حبّ خدا خواهد متخلّق به اخالق نيك قرآ کسی که می. ثمر است بی

 1.تبديل نمايد و همة کارهايش را صرفاً برای رضای خدا انجام دهد

 کایتح

 هدایت از طریق عمل کردن .9

کار بود، روزی طلب خود را  چند دينار طلب مردی يهودی از پيامبر اکرم: فرمود علی
من هم در : شوم تا بپردازيد، فرمود از شما جدا نمی: گفت. فعالً ندارم: حضرت فرمود. تقاضا کرد

، مغرب و عشا، و نماز صبح روز ای نشست که نماز ظهر و عصر نشينم، به اندازه جا با تو می اين

اين چه کاری : به آنها فرمود جا خواندند، اصحاب، يهودی را تهديد کردند، پيامبر بعد را همان
خداوند مرا مبعوث نكرده : يك يهودی شما را بازداشت کند؟ فرمود: عرض کردند! کنيد؟ است می

 .روا دارم تا به کسانی که معاهدة مذهبی با من دارند يا غير آنها ستم

أشهد أن ال »: در اين هنگام يهودی گفت. صبح روز بعد تا برآمدن و باال رفتن آفتاب نشست

به خدا : عرض کرد. ، نيمی از اموال خود را در راه خدا دادم«إّله إّلّا اهلل وأشهد أنّ محمّداً رسوّله

اوصاف شما را با سوگند، اين کاری که نسبت به شما کردم نه از نظر جسارت بود، بلكه خواستم 

شود  در مكّه متولّد می محمّد بن عبداهلل: ام جا خوانده در آن. آنچه در تورات آمده مطابقت کنم
گويد، ناسزاگو و  با صدای بلند سخن نمی. نيست خو و بداخالق کند، درشت و به مدينه هجرت می

م ثروت من در اختيارتان دهم، تما اکنون به يگانگی خدا و پيامبری شما گواهی می. بدزبان نيست
 .است و هرچه خداوند دستور داده دربارة آن عمل کنيد

 بداخالقی سعد بن معاذ .2

 برای حضرت رسول: نقل کرده است که آن جناب فرمود ابن سنان از امام صادق

با اصحاب آمدند و دستور دادند او را  پيامبر. خبر آوردند که سعد بن معاذ فوت شده است
 .غسل دهند

که مراسم غسل و کفن تمام شد او را در تابوت گذاشته  خودشان کنار در ايستادند و پس از آن

در تشييع جنازة او با پای برهنه بدون ردا حرکت  پيامبر. برای دفن کردن حرکت دادند
گرفت تا نزديك قبرستان و قبر سعد  کرد، گاهی طرف چپ و گاهی طرف راست تابوت را می می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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داخل قبر شدند و با دست مبارك خودشان لحد را ساختند و خشت بر آن  اهللرسول . رسيد
 .گذاشتند

که  کرد، همين ها را پر می و با گل ميان خشتخاك و گل به من بدهيد : فرمود می پيامبر
دانم به زودی اين خشت و گل کهنه خواهند  می: لحد را تمام کرد و خاك بر آن ريخت فرمود

 .دهد محكم باشد اش انجام می ست دارد هر کاری که بندهشد؛ ولی خداوند دو

 پيامبر اکرم. بهشت بر تو گوارا باد! سعد: در اين هنگام مادر سعد کنار قبر آمد و گفت
اکنون سعد از فشار قبر رنج ديد و آزرده . با چنين يقين از طرف خداوند خبر مده! مادر سعد: فرمود
 .شد

يا رسول : در بازگشت عرض کردند. راجعت کردندبرگشت، مردم نيز م حضرت رسول

عملی با سعد انجام دادی که نسبت به ديگری سابقه نداشت، با پای برهنه و بدون ردا ! اهلل

 پيامبر. گرفتی اش را تشييع کردی، گاهی طرف راست و گاهی طرف چپ جنازه را می جنازه
آنها اقتدا کردم و چون دستم در دست فرشتگان نيز عاری از ردا و کفش بودند و من به : فرمود

بر ! يا رسول اهلل: عرض کردند. رفتم رفت، من هم می جبرئيل بود هر طرف که او می
اش نماز خوانديد و او را با دست مبارك خود در قبر گذاشتی، قبرش را با دست خود درست  جنازه

د مقداری بدخلقی در سع! آری: سعد به فشار قبر دچار شد؟ فرمود: فرمايی کردی، باز می

 1.اش داشت و اين فشار از آن جهت بود خانواده

 دم باشدخوترین مر رهبر باید خوش .3

حضرت به اندازة کفايت به او . آمد و تقاضای کمك مالی کرد عربی خدمت پيامبر
اطرافيان . نه، بلكه کار خوبی هم نكردی: به تو احسان کردم؟ عرض کرد: بخشيد و فرمود

خودداری : حضرت اشاره کرد. ا آشفتگی از جای حرکت کردند تا او را کيفر دهندب پيامبر
: گاه وارد منزل شد مقداری ديگری به عطای خويش افزود و به اعرابی داد، بعد فرمود کنيد، آن

 .خداوند پاداش نيكويی به شما عنايت کند! آری: اکنون احسان کردم؟ گفت
نی گفتی که باعث کدورت آنها شد، اکنون اگر صالح تو نزد اصحابم سخ: به اعرابی فرمود

فردا صبح اعرابی هنگامی که . بدانی همين حرف را پيش آنها بزن تا کدورت آنها برطرف شود

که به  ديروز اين مرد حرفی زد، پس از آن: فرمود. رسيد اصحاب حضور داشتند خدمت پيامبر
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 .882، ص 1، ج بحاراالنوارمجلسی، : ؛ به نقل از21 ، ص 8، ج خپند تاریخسروی، .  
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طور است؟  همين: و به او کرد و فرمودعطايش اضافه کردم، گفت که از من راضی شده است، ر
 .خير عنايت کندآری، خداوند به شما : عرض کرد

مَثَل اين مرد مانند کسی است که شترش رم کرده و : به اصحاب فرمود گاه پيامبر آن
صاحب . شود مردم از پی آن شتر بروند، هرچه بيشتر ازدحام کنند، آن حيوان فرارش زيادتر می

دش پيش گاه خو دانم، آن کردنش را بهتر می من راه رام. مرا با شتر واگذاريد :کند شتر فرياد می
گذارد و  کم او را خوابانده جهاز بر او می زدايد تا آرام شود، کم رود گرد و غبار از پيكر او می می

کشتيد و  گذاشتم وقتی اين مرد آن حرف را زد او را می من هم اگر شما را آزاد می. شود سوار می

 1.سوخت چاره به آتش جهنّم میبي

 شعر

ــت   ــوش و روی نكوس ــق خ ــه را خُل  هرک
 

ــت    ــق اوسـ ــن عاشـ ــدة مـ ــرده و زنـ  5مـ
 

* * * 
 خــويی  مهــر محكــم شــود ز خــوش    

 

ــرش   ــد تـ ــم کنـ ــتی کـ ــی دوسـ  رويـ
 

ــق ــد  خلـ ــكار کنـ ــق را شـ ــوش خَلـ  خـ
 

ــد   ــيش از ايــن چــه کــار کن  3صــفتی ب
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