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فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث سفينه

عزم و اراده در جهت خواست پروردگار ،اطمینان قلبی ،افزایش توان روحی ،تحکیم روابط
اجتماعی به ویژه تعالی روابط زوجین ،موفقیت ،تألیف قلوب ،رفاه اقتصادی ،ایجاد صلح و
امنیت و در نهایت ،سعادتمندی در هر دو سرا.

 .1مقدمه

11

برای تمام انسانها با هر مذهبی ،در هر سرزمینی و با هر خلق و عادتی که
تربیت شده باشند ،اصالح سبک زندگی و بهرهمندی از منافع آن برای عالم دنیا
 و در صورت معتقد بود نشان به جهان آخرت ،برای عالم واپسین -امریضروری است .بدین خاطر ،اصالح آن ضروری است .آموزههای دین اسالم به
این امر توجه جدی میکند و در این راستا به عناصر اصالحکننده آن اهمیت
میدهد ،زیرا به جهت عادتپذیر بودن انسان ،تغییر سبک زندگی تنها در شرایط
جامعیت منابع دینی در این حوزه ،بایسته است که با پژوهش و مطالعه بر روی
آیات قرآن و روایات رسیده از معصومان :این عوامل را بررسی کنیم .یکی از
این عوامل اثرگذار و توفیقآور برای ایجاد سبک بهتری از زیستن ،داشتن حسن
خُلق است که تا کنون به طور جامع بررسی نشده است؛ لذا جا دارد در پژوهشی
مستقل به آن پرداخته شود.
از دیگر سو یکی از پدیدههای غیرقابل قبول در زندگی دینمداران ،مطابقت
نداشتن سبک زندگی با اعتقادات آنهاست .به طور طبیعی سبک زندگی در
جهات گوناگون حیات ،ارتباط کاملی با تفکر و عملکرد آدمی دارد و از آن کامالً
اثرپذیر است؛ براین اساس ،نگرشها ،گرایشها و روابط بشری ،جزء مؤلفههای
سبک زندگی محسوب میشوند (رک :مهدوی کنی ،9969 ،ص )39؛ لذا اصالح تفکر بر

جستاری در حسن خلق و آثار آن از منظر قرآن و حدیث...

خاصّ و شناخت اسباب و علل اثرگذار در این بخش امکانپذیر است .نظر به
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کليدواژهها :حسن خلق؛ اصالح؛ سبک زندگی؛ قرآن و حدیث.

پایه آموزههای دین و توجه به آن تأثیر شایستهای در سبک زندگی و اصالح و
ارتقای آن ،و نقش بسزایی در ایجاد یک اجتماع مطلوب و شایسته ایفا میکند،
زیرا باورها و اعتقادات ،محور اصلی شکلدهی به رفتارها محسوب میشود.

لذا مداقّه در تأثیر حسن خلق بر سبک زندگی و سپس

اجرایی کردن آن در زندگی با توجه به تعالیم دینی ،سعادت راستین انسان را در
پی خواهد داشت.
در آیات متعددی از قرآن و در روایات

معصومان:

به طور مستقیم یا

غیرمستقیم به موضوع رابطه بین حسن خلق و اصالح زندگی اشاره شده است.
خداوند در قرآن کریم ،اخالق پیامبر 6را عامل مهم موفقیت آن حضرت در
ٍِ ِِ
ظ الم َق مل ِ
ب
ت فَظًّا َغلِي َ
ت ََلُ مم َولَ مو ُكمن َ
جذب قلوب بیان فرموده است« :فَبِ َما َر مْحَة م َن اللَّه لمن َ
ِ
ََلنم َف ُّ
ضوا ِم من َح مول َ
ك( »...آل عمران )956 /9:امام صادق 7میفرمایندَ « :م من اَ مح َس َن ُخ مل َقهُ اَ َحبَّهُ

سال هجدهم /شماره /96زمستان  9966سفینه

يار َو جانَبَهُ ال ُف ّج ُار».
اَلَ مخ ُ
باشد ،از دوستی نیکان برخوردار شده و نابکاران از او دوری میکنند .نیز ،اخالق
ِ
سعوا الناس
زیبا موجب نفوذ در اجتماع است؛ پیامبر 6میفرمایند« :انَّکم لَن تَ َ
ِ
وهم بِاَخالقِکم» (مجلسی ،9404 ،ج  ،98ص)989؛ شما با دارایی خود نمیتوانید
بِاَموالکم فَ َس َع ُ
(نوری ،9408 ،ج ،8ص )446

کسی که از اخالق زیبا برخوردار

دل مردم را به دست بیاورید پس دلشان را با اخالق (نیک) به دست آورید .امام
ِ
عشرتُهُ( ».نهجالبالغه).
علی 7در بارۀ خوشرویی میفرمایندَ « :من َح ُسنَت َخلي َقتُهُ طابَت َ
لذا با عنایت به ارتباط باورها با رفتارهای انسان ،تبیین ارزش حسن خلق و تأثیر
آن بر زندگی از منظر تعالیم دینی حائز اهمیت است ،زیرا گزینش برترین «سبک
زندگی» تنها به بایستگی آن در زندگی دنیوی انسانها محدود نمیشود.
بر این اساس ،پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسشهای ذیل است :حسن
خلق در زندگی انسان چه گسترهای را دربرمیگیرد؟ و چه تأثیری در اصالح

Downloaded from safinahmagazine.ir at 19:26 +0430 on Wednesday June 16th 2021

11

کاویانی ،9963 ،ص )983 -989

(رک:

سبک زندگی او دارد؟
 .1پيشينه تحقيق
در بررسی پیشینه تحقیق حاضر ،به طور مجزا پژوهشهایی در خصوص
میشود :فعالی ( )9969در مجموعه «آرامش ،خودباوری و بخشش» به بررسی
نشانهها ،راهکارهای دستیابی و آثار سبک زندگی توحیدی پرداخته است.
مهدویکنی ( )9969در کتاب «دین و سبک زندگی» به پژوهش نظری در معارف
دینی و نظریههای موجود در باب سبک زندگی غربی همت گماشته است .جوادی

آملی ( )9969در «مفاتيح احلياة» با ارائه نوع عملکرد افراد در موقعیتهای مختلف،
شیوه زندگی ایمانی را در قلمرو رابطه انسان با پیرامون خویش مطرح نمودهاست.

مکارم شیرازی ( )9985در «اخالق در قرآن» ،عمده پیروزی پیامبر 6و امامان

احلقوق» امام

زینالعابدین7

است .مجلسی ( 9409ق ).در «روضة املتقنی» ،حسن خلق را ابتدا همطراز «رسالة
بیان کرده و با وسعت بخشیدن به آن ،هر آنچه را

که سبب اصالح زندگی انسانها شود ،دخیل در معنای آن دانسته است .اما
پژوهشی که اختصاصاً به نقش حسن خلق در اصالح سبک زندگی پرداخته باشد،
مشاهده نمیشود.
 .1مفهوم حسن خلق و سبک زندگی
حسن خلق ،ترکیبی اضافی ،برگرفته از دو واژه حسن و خلق است؛ بنابراین
برای تبیین مفهوم حسن خلق نیازمند درنگی بر مفهوم این دو واژهایم.
حسن ،نقیض قبح و جمع آن برخالف قیاس ،محاسن است .این واژه که در
زبان فارسی رواجی فراگیر دارد و به معانی گوناگونی ،چون :خوبی ،زیبایی،

جستاری در حسن خلق و آثار آن از منظر قرآن و حدیث...

معصوم:

را در تحقق بخشیدن به اهداف الهی ،مرهون «حسن خلق» دانسته
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موضوع سبک زندگی و نیز حسن خلق ،انجام شده که به برخی از آنها اشاره
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لطافت ،درستی و استواری آمده است (دهخدا ،9960 ،ج  ،9ص  )9028خود ریشه در زبان
عربی دارد .در لسان قرآن کریم که متأثر از زبان عرب است ،مفهوم خوبی با تعبیر
«حُسن» بیان میگردد .برخی از اندیشمندان ،حُسن ،را به معنایی وجودی و به
 ،5ص)90

کالم الهی ،حسن را در وصف زیبایی مفاهیم مادی و معنوی ،رفتارها،

گفتارها و صفات قلبی به کاربرده است( .مصطفوی ،9934 ،ج ،2ص )929-929همراه شدن
حسن با افعال ،خصوصیات و صفات انسانی به مفهوم تعمیم حسن در زندگی
افراد است .از نظر قرآن ،حسن باید در همه حیطهها و الیههای زندگی منتشر
شود؛ از این رو اصل در قرآن ،تعمیم حسن و دعوت قرآن به این امر است که
همه لحظات و زندگی بشر احسن باشد.
خلق نیز واژهای اصالتاً عربی است که در این زبان بهمعنای« :طبع ،دین و

سال هجدهم /شماره /96زمستان  9966سفینه

سجیه» تفسیر شده است( .ابن منظور ،9494 ،ج  ،90ص  )89در زبان فارسی نیز همسو با
ریشه عربی خود ،به معانی گوناگونی ،چون :خوی ،طبع ،نهاد ،سرشت و خصلت
بیان شده و جمع آن اخالق است( .دهخدا ،9960،ج  ،9ص )9955این واژه در اصطالح،
به معنای حالتی نفسانی است که انسان را به انجام فعل فراخوانده که بدون درنگ
و تفکر ایجاد میشود.

(رک :امام خمینی ،9964 ،ص )553

در نتیجه حسن خلق نیز به

معنای گشادهرویی ،مالیمت در گفتار و زیبایی رفتار در مواجهه با مردم است
(رک :نراقی ،بیتا ،ج  )942 ،9به گونهای که جزء طبع انسان شده باشد.
سبک زندگی تعبیری مرکب از سبک و زندگی است.
سبک ،کلمهای عربی است ،به معنای ریختن ماده مـذاب در قالـب بـه جهـت
شکلگیری آن (ابن منظـور ،9494 ،ج ،90ص )98؛ براین اساس ،سبک در سایر کاربردهای
خود نیز مضمون شکلگیری را دارد« .سبک» در لغت به معنای شـیوه ،روش ،راه
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مفهوم تناسب شیء زیبا با هدف مورد نظر برای آن شیء میدانند.

(طباطبایی ،9639 ،ج

و رسم و اسلوب است( .معین ،9939 ،ج ،2ص )9898به باور عـدهای از لغـت شناسـان،
«سبک» دو موضوع را در برمیگیرد :فکر یا معنی و صورت یا شکل.

(دهخـدا،9939 ،

ج ،92ص « )920سبک» را معـادل واژه « »styleدر زبـانهـای اروپـایی و برگرفتـه از
حکاکی میکردند.

(بهار ،9989 ،ص )98

واژه «زندگی» ،حاصل مصدر است به معنای زنـده بـودن (معـین ،9939 ،ج ،2ص ،)524
زندگی در برابر مرگ و ممـات قـرار دارد و صـفتی اسـت کـه اقتضـای حـس و
حرکت میکند (دهخدا ،9939 ،ج ،99ص)682؛ به حالت موجود زنده که با رشد و پاسـخ
به محرکها معلوم میشود و او را از اشیاء فاقد حیات متمایز مـیکنـد ،بـه تمـام
فعالیتهای یک فرد در زمان معلوم و به امکاناتی که برای آسایش و زنده مانـدن
فرد ضروری است نیز زندگی گفته میشود.

(انوری ،9982 ،ج  ،5ص )9886

اصطالح به معنای الگو یا مجموعه نظاممندی از رفتارهای مرجـع

(رک :مهـدوی کنـی،

 ،9969ص  )38و نوع برخورد انسان با مشکالت زندگی و روش وی جهـت کشـف
راهحل و نیل به اهداف بهکار میرود.

(رک :شارف ،9938 ،ص )949

 .1گسترۀ حسن خلق
حسن خلق ،از مهمترین و فراگیرترین تعلیمات در مکتب اسالم است؛ چنانکه
آیات قرآن کریم و روایات

معصومان:

به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این

موضوع در گسترۀ زندگی پرداخته است.
 .1-1اهميت حسن خلق در آیات و روایات
خداوند در قرآن کریم ،حسن گفتار و زیبایی کـالم را کـه از نشـانههـای مهـم
حسن خلق است ،در کنار اموری چون توحید ،احسان به والـدین ،اقامـه نمـاز و

جستاری در حسن خلق و آثار آن از منظر قرآن و حدیث...

سبک زندگی که یکی از مفاهیم علوم اجتماعی معاصر محسوب مـیشـود ،در
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یعنى به مردم ،گفتارى نیک بگویید یا گفتـارى داراى صـفت نیکـى بگوییـد

(رک:

طباطبایی ،9639 ،ج  ،99ص)904؛ لذا آیه شریفه ،مؤید این پیام اسـت کـه انسـان باایمـان
الزم است با همه مردم ،هم شایستگی در گفتار و هم گفتار شایسته داشته باشد.
امیرالمؤمنین 7فرمودهاند« :عمن وا ُن ِ ِ ِ
خلُ ِق ه( ».ابـن شـعبه ،9404 ،ص
َ یي َفة الم ُم مِم ِن ُح مس ُن ُ
َُ َ
 )200همانطور که عنوان یک کتاب ،مهـمتـرین بخشـی اسـت کـه باعـث توجـه
مخاطب میگردد ،حسن خلق نیز برجستهترین عمل انسان باایمان قلمداد میشود.

سال هجدهم /شماره /96زمستان  9966سفینه

براساس کالم امام بـاقر ،7دارنـده ایـن صـفت ،کامـلتـرین مؤمنـان محسـوب
ِِ
َح َس نُ ُُ مم ُخلُق ا( ».کلینی ،9995 ،ج  ،2ص  )66همـانطور کـه
میگردد« :إِ َّن أَ مك َم َل اَلم ُم مِمن َ
نی إِميَانا أ م
زیبایی ظاهری با حسن و هماهنگی اعضا و جوارح مسجل میشود ،حسن خلـق
نیز که زیبایی درونی است با اتصـاف بـه فضـایل اخالقـی محقـق خواهـد شـد.
(صدرالدین شـیرازی ،9989 ،ج  ،9ص  )59اهمیت حسن خلق به گونهای است که به فرموده
امام باقر ،7متبسم بودن در مقابل برادران دینی ،عمل حسنه محسوب مـیشـود:
الرج ِل ف ی وج ِه أخي ِه امل ِ
ِم ِن َح َس نَة( ».کلینــی ،9995 ،ج  ،2ص  )988امــام علــی 7نیــز
« تَبَ ُّس ُم َّ ُ
َ
ُ
ِ
أفض ِل
سن اخلُ ِلق من َ
حسن خلق را جزء برترین نصیبها و شریفترین اخالقهاُ « :ح ُ
ِ
أح َس ِن ال َش يَ ِم» (آمـدی ،9980 ،ص  )969و شــریفتـرین اخـالق را نیــز تواضــع،
الق َس ِم و م
بردباری و نرمخویی دانستهاند که جزء نشانههای حسن خلـق شـمرده مـیشـود:
اخل َالئِ ِق التَّواض و مِ ِ
اََانِ ِ
ب( ».همــان ،ص  )225حســن خلــق ،موجــب
نی م
«أَ مش َر ُ مَ
احل مل ُم َو ل ُ
َ َُُ
دستیابی به محسنات فراوانی است و همه انسانها در روابط خویش ،نیازمند آن
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اق
َخ مْنا ميا َ
زکات بیان کرده تا بدین وسیله جایگاه حسن خلق را نشان دهدَ « :و إِ مذ أ َ
بَنی إِ مسرائيل َل تَ معبُ ُدو َن إَِلَّ اللَّهَ و بِالموالِ َدْم ِن إِ محس انا و ِذی الم ُقرب ی و الميَت امی و الممس اي ِ
نی َو قُولُوا
َ َ
م َ
َ
َ
َ
َّ
لِلن ِ
الصالةَ َو آتُوا الزي اةَ ( ». ...البقـره )89 /2:عالمه طباطبایی بیان مـیدارد
َقيموا َّ
َّاس ُح مسنا َو أ ُ
که تقدیر در آیه « َو قُولُوا لِلن ِ
َّاس ُح مسنا»« ،قولوا للناس قوَل حسنا» یا «قوَل ذا حس ن» اسـت؛

هستند« :لَو ْ علَم المعبد ما ىف حس ِن م ِ ِ
تاج اَ من َْ ُكو َن لَهُ ُخ ملق َح َسن»
م َ م ُ َم ُ
اخلُملق لَ َعل َم اَنَّهُ َمَي ُ
ُم

(کلینی،9995 ،

ج  ،9ص )999؛ اگر بندگان مىدانستند که حسن خلق چـه منـافعى دارد ،یقـین پیـدا

(آمدی ،9980 ،ص )964در کالم پیامبر ،6مالک تشخیص شبیهترین افراد به وجود
قال:
سول اللّهَ .
گرامی ایشان بیان شده است« :أَل اُ مخِ ُِبُي مم بِاَشبَ ُِ ُکم بی؟ قَالوا :بَلی ْا َر َ
حسنُ ُکم ُخلقا( ».کلینی ،9995 ،ج  ،2ص  )249واالترین سرمشق نیز برای دستیابی
اَ َ
مسلمانان (و حقجویان عالم) به حسن خلق ،پیامبر گرامی اسالم 6هستند؛ که

خداوند ،حضرتش را به برخورداری از «خلق عظیم» وصف میکند:
َّك لَ َعلى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم( ».القلم )4 /98:روشن است که به تبع پیامبر اسالم،6
« َو إِن َ
معصومان :نیز الگوی واالی کماالت از جمله حسن خلق هستند.
امام

علی7

میفرماید :کرامت حسب هر فرد ،بستگی به حسن خلق او دارد:

احلَس ِ
اخلُلُ ِق»
ب ُح مس ُن م
«أَ مكَرَم م َ

(نهج

البالغه)؛ گویا حسن خلق ،معیاری مهم است برای

جستاری در حسن خلق و آثار آن از منظر قرآن و حدیث...

فضیلتی برتر از حسن خلق وجود ندارد و به فرموده پیامبر ،6ارزشمندترین
القيام ِة
وض ُ فی ميز ِان مام ِر ٍی َْ موَم
عمل در روز قیامت ،حسن خلق است« :ما ُْ َ
َ
ض ُل ِم من ُح مس ِن اخلُمل ِق( ».همان ،ج  ،2ص  )66این ویژگی در کالم حضرت علی،7
اَفم َ
الس ِ
ِ
خاء» (آمدی،
َس َُ ُل َّ
نخستین هدیه و آسانترین سخاوتُ « :ح مس ُن المبِ مش ِر أ ََّو ُل الم َعطاء َو أ م
 ،9980ص  )245و سرچشمه تمام خوبیها محسوب میشودُ « .حسن م ِ
مس ُك َل بِر».
مُ
اخلُملق َرأ ُ
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مىکردند که محتاج به اخالق حسنه هستند .حسن خلق ،از اموری شـمرده شـده
که جواز ورود به بهشت است؛ پیامبر اکرم 6میفرماید« :ثََالث َم من لَ ِق َی اللَّهَ َع َّز َو
ج َّل ِبِِ َّن دخل م ِ
یب ٍ
خلُ ُقهُ( ».کلینی ،9995 ،ج ،2ص)900
اب َشاءَ َم من َح ُس َن ُ
اََنَّةَ م من أَ َ َ
َ
َََ
پاداش فردی که دارای این فضیلت است ،همانند پاداش فرد روزهداری است
إن ِ
ب
که شبها بیدار و مشغول عبادت است؛ پیامبر اکرم 6میفرمایدَ َّ « :
َاح َ
ِ
ِ
الصائِ ِم القائِ ِم( ».کلینی ،9995 ،ج  ،2ص  )900در محاسبه اعمال،
ال أج ِر ّ
اخلُلُق احلَ َس ِن لَهُ م ُ

شناخت اصالت و کرامت تبار انسان؛ لذا امام ،7گرامیترین ارزش خانوادگی را
در حسن اخالق معرفی فرمودهاند .حدیث مذکور اثبات میکند که مراد از حسن
خلق ،اعمالی است که انسان ،توسط آن ،خود را در معرض معرفی قرار داده و آن
آملی ،9985 ،ص

)953؛ براین اساس ،اخالق ،تعیینکننده اصالت وجودی است و

شخصیت هر انسانی به حسن خلق او بستگی دارد که همیشه مالزم اوست.
 .1-1مؤلفههای حسن خلق
برای شناخت مؤلفههای حسن خلق در منابع دینی ،باید به بررسی نشـانههـای
این فضیلت در آیات قرآن کریم و روایات معصومان :بپـردازیم تـا مشـخص
علـی7

سال هجدهم /شماره /96زمستان  9966سفینه

شود که جهت اتصاف به آن ،چه اموری را باید مـدنظر قـرار داد .امـام
ِ ِِ
َخ الَ ِق
پیشتازی در سالم کردن را از مؤلفههای حسن خلق« :بَ مْ ُل اَلتَّیيَّة م من ُح مس ِن اَمْ م
لس ِجيَّ ِة» (آمدی ،9980 ،ص  )958و پرهیز از دورویی را نشانه تخلق به اخالق« :إَِّْا ُك مم َو
َو اَ َّ
تَُ ِزْ اَمَْخ الَ ِق و تَص ِرْ َفُا و اِجعلُ وا اَللَس ا َن و ِ
اح دا َو لميَ مختَ ِزِن اَ َّلر ُج ُل لِ َس انَهُ» (نهــج البالغــه) و
م َ م
َ م َ َ مَ
َ َ
شکیبایی در گرفتاریها را از عالیم حسن سجیه بیان کردهانـدِ « :م من َعالَ َم ا ِ ُح مس ِن
لص م ُِب َعلَى اَلمبَلِيَّ ِة( ».آمدی ،9980 ،ص  )803امام صادق 7نیز خوشخلقی را با سه
لس ِجيَّ ِة اَ َّ
اَ َّ
كو
نی جانِبَ َ
مؤلفه نرمخویی ،نیکو سخن گفتن و گشـادهرویـی معرفـی نمـوده« :تُل ُ
أخاك بب مش ٍر َح َس ٍن» (صدوق ،9992 ،ج  ،4ص  )492و مزاح را از مصادیق
ك و تَلقی َ
الم َ
ب َك َ
تُطَيَ ُ
حســن خلــق بیــان کــردهانــد« :ف ن ّن املداعب هَ ِم من ُحس ِ
ن اخلُل ِق( ».کلینــی ،9995 ،ج ،2ص)999
برخورد زیبا حتی شامل دشمنان میشود و طبق امر خداوند سبحان بـه حضـرت

موسی و هارون :با دشمنی چون فرعون نیز باید به نرمی سـخن گفـت« :ا مذ َهب ا
إِلی فِمر َع مو َن إِنَّهُ طَغی فَ ُقوَل لَهُ قَ موَل لَيَن ا( ».طه )44- 49 /20:حسن خلق در کالم امام علی،7
نتیجه ادبََ« :ثَرةُ اَمْ ََد ِ
ب ُح مس ُن اَ مخلُمل ِق» (آمدی ،9980 ،ص  )939و نشانه سخاوتمندی خوانده
َ

Downloaded from safinahmagazine.ir at 19:26 +0430 on Wednesday June 16th 2021

11

اعمال ،شناسنامه او محسوب میشود؛ لذا با آن خصلتها شناخته میشود

(جوادی

شده استَ « :كامَرةُ اَلمبِ مش ِر آَْةُ اَلمبَ مْ ِل» (همان ،ص )538؛ لذا میتوان گفت که همـاره متبسـم

موردی است که مردم در هنگام مالقات با یکدیگر در چهره مقابل میبینند ،پیش

11

از آنکه اوصاف دیگری را مشاهده کنند؛ لذا این امر ،تأثیر بسیار مثبتی بر مخاطب
به جای میگذارد .تبسم ،از نیازهای ضروری در ارتباطات جمعی است؛ به طوری
که انسان گشادهرو ،موجبات نشاط دیگران و افزایش دوستی را فراهم میآورد.
 .1-1عوامل و ریشههای حسن خلق
خوشخلقی یک کنش است ،اما بسیاری از صفات شایسته اخالقی پشتوانه آن

است که در اکثر مواقع ،دشمنی را تبدیل به دوستی میکند؛ اما ردّ به احسن ،از
هر فردی ساخته نیست ،بلکه این صفت تنها به کسانی اعطا میشود که صبوری
ِ َّ ِ
َ َُِبوا َو ما ُْلَقَّاها
ْن َ
ورزیده و سهم بزرگی از موهبت کمال دارندَ « :و ما ُْلَقَّاها إََّل الْ َ
إََِّل ذُو َحظ َع ِظي ٍم» (فصلت( )95/49:مکارمشیرازی ،9985 ،ج ،9ص .)44پیامبراکرم 6میفرماید:
ِ ِ ِ
ِ
حسنا» (مجلسی ،9404 ،ج  ،98ص
َح َّ
«اَمْ م
َخالَ ُق َمنَائ ُح م َن اَللَّه َعَّز َو َج َّل فَنذَا أ َ
ب َعمبدا َمنَ َیهُ ُخلُقا َ َ
)964؛ روایت مذکور ،بیان میدارد که حسن خلق ،موهبتی الهی است و چنانچه
خداوند ،بندهای را دوست داشته باشد ،به او خلق حسن میبخشد .مسلم است
که محبت خداوند به بنده به جهت نیت خیر و اعمال صالح آن بنده است.

جستاری در حسن خلق و آثار آن از منظر قرآن و حدیث...

محسوب میشود .صبوری و مدارا حتی با دشمنان از ریشههای این فضیلت است.
ِ ِ
َح َس ُن فَنِذَا
قرآن کریم فرمان میدهد که بدی را با نیکی دفع کنید « :مادفَ م بِالَّتی ه َی أ م
ِ
ك و ب ينَه عداوة َكأَنَّه ولِی َِ
ْحيم( ».فصلت )94/49:در آیه شریفه ،برای دفع کینه،
الَّْی بَمينَ َ َ َم ُ َ َ ُ َ ُّ
پاسخگویی با رفتار احسن مطرح شده و مراد از آن ،مالیمت در مقابل دشمنان
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بودن ،مؤلفه دیگر حسن خلق است؛ پیامبر 6همواره متبسم و کالمشان توأم با
ٍْ تَب َّس م فِ ی ح ِ
ول اَللَّ ِه 6إِ َذا حد َ ِ ِ ٍ
دْاِ ِه( ».مجلسـی ،9404 ،ج ،34
لبخند بودَ « :كا َن َر ُس ُ
َ
َ
َّث ِبَ د َ َ
ص  )93تبسم در روابط اجتماعی از اهمیت واالیی برخـوردار اسـت؛ زیـرا اولـین

امیرالمؤمنین7

صبر و تحمل در برابر مصائب است.

(جوادی آملی ،9985 ،ص )958

 .1اثربخشی حسن خلق در مهمترین ابعاد سبک زندگی
انسان باید به روابط اجتماعی نیز التفات ویژه داشته و برای بهبود این روابط
بکوشد .تأکیدات اخالقی اسالم در پی اصالح رفتار انسانها در دو حیطه فردی و
اجتماعی است و برآیند آن ،عالوه بر بهرهمندی از حیات اخروی ،سبب زندگی
امیرالمؤمنین7

سال هجدهم /شماره /96زمستان  9966سفینه

مطلوب و به دور از پریشانی روحی در این دنیا میشود؛
میفرمایند« :لَ مو ُكنَّا َلَ نَمر ُجو َجنَّة َو َلَ َنم َشى نَارا َو َلَ ثَ َوابا َو َلَ عِ َقابا لَ َكا َن َْمنبَغِی لَنَا أَ من
نطملُب م َكا ِرم امْ ِ ِ ِ
ِ
اح» (نوری ،9408 ،ج  ،99ص )969؛ اگر
َّج ِ
َ َ َ ََ م
َخالَق فَنن ََُّا ِمَّا تَ ُد ُّل َعلَى َسب ِيل اَلن َ

امیدی به بهشت و ترسی از دوزخ نبود و انتظار ثواب و عقابی نمیداشتیم نیز
شایسته بود فضیلتهای اخالقی را طلب کنیم؛ زیرا آنها هدایتگر به راه
موفقیتاند .در نتیجه ،رستگاری حقیقی انسان در گرو التزام به رعایت موارد
اخالقی است.
 .1-1آثار حسن خلق در زندگی فردی
داشتن دوستی همدل ،یکی از نیازهای اصلی انسان محسوب شده و آدمی برای
یک زندگی متعادل ،نیاز به همراهی دوستان دارد .خوشخلقی سبب جلب محبت
و ایجاد دوستی میگردد؛ امام صادق 7میفرمایندُ « :ح مس ُن اَ مخلُلُ ِق َمَملَبَة لِمل َم َوَّدةِ».
(کلینی ،9995 ،ج ،9ص )23همچنین امیرالمؤمنین ،7در مورد محبت به فردی که مالیم
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وراثت نیز از عوامل مهم دیگر در این امر محسوب میشود؛
ِ
اْخالق بُرها ُن َكَرِم اَْعر ِاق» (آمدی ،9980 ،ص )9965؛ وجود
سن
در این باره میفرمایندُ « :ح ُ
حسن خلق در انسان به علت کرامت ریشههاست .حضرتش رفتار شایسته را
الس ِرْ ِرة( ».آمدی ،9980 ،ص )964
سن ال َسريةِ عُنوا ُن ُحس ِن َّ
نشانه باطن شایسته دانستهاندُ « :ح ُ
البته خلقخوش ،تنها به مفهوم خوشرویی نیست ،بلکه برخی مواقع به معنای

سخن میگوید ،میفرمایدَ « :من َلنَت َكلِ َمتُهُ َو َجبَت ََمَبَّتُهُ».
فضیلت ،خیر دنیا و آخرت را به همراه دارد؛ از پیامبر اکرم 6روایت شده
ِ
ِ
ب ِِبَمِري اَلدُّنميَا َو اَمْل ِخَرةِ( ».صدوق ،بیتا ،ص  )295امام علی 7نیز
است« :إ َّن ُح مس َن اَ مخلُلُق َذ َه َ
الق ُينُوز ماَلرز ِ
اخالق خوش را باعث فزونی روزی میداند« :فی ِسع ِة ماَلخ ِ
اق( ».کلینی،
َ م
ُ م
(ابن شعبه ،9404 ،ص )69

این

انسان یک نیاز طبیعی است که با وجود آن ،زندگی لذتبخش میشود.
 .1-1آثار حسن خلق در زندگی اجتماعی
انسان ،فطرتاً موجودی اجتماعی است و بدون تعامل با دیگران ،زیستن برایش
غیرممکن و الاقل بسیار مشکل است .حسن خلق محبت انسان را در دل دیگران

(ابن شعبه ،9404 ،ص  .)269چه بسیار دوستیهایی که با بدخویی از بین رفته و چه
بسیار دوستیهایی که با یک تبسم آغاز شده است .از دیگر آثار حسن خلق ،نیل

ش
به زندگی لذتبخش در همین دنیاست؛ امام صادق 7میفرمایندَ« :ل َعمي َ
اخلُلُ ِق» (کلینی ،9995 ،ج ،8ص)244؛ چه بسیار مشکالت زناشویی که ریشه
اَ مهنَأُ ِم من ُح مس ِن م
آن در بدخلقی است؛ لذا ،حسن خلق باعث ایجاد ارتباط مثبت در خانواده

جستاری در حسن خلق و آثار آن از منظر قرآن و حدیث...

میافکند .ایمان و عمل صالح که از مصادیق حسن خلق محسوب میشود ،از
الص ِ
ِ َّ ِ
الر مْحَ ُن ُوًّدا»
ْن َآمنُوا َو َع ِملُوا َّ
احلَا ِ َسيَ مج َع ُل ََلُ ُم َّ
عوامل جذب مودت است« :إ َّن الْ َ
(مریم .)69/96 :از دیگر آثار خوشرویی در زندگی اجتماعی ،رفع کینهها از قلب-
هاست ،پیامبر 6میفرمایند« :حسن اَلمبِ مش ِر ْ مْهب بِ َّ ِ
خيم ِة( ».کلینی ،9995 ،ج ،9ص)992
الس َ
ُمُ
َ َ ُ
اشةُ ِحبَالَةُ الم َم َوَّدةِ» (نهج البالغه) و امام
امیرالمؤمنین 7گشادهرویی را دام دوستی« :المبَ َش َ
ِ
مسبَة لِمل َم َیبَّ ِة»
باقر 7آن را آوردگاه محبت نامیدهاند« :اَلمبِ مشُر م
احلَ َس ُن َو طَ َالقَةُ الم َو مجه َمك َ
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 ،9995ج  ،8ص  )22یکی از مصادیق خوشخلقی ،شوخطبعی است که باعث ایجاد
اعبَةَ
محیطی دلپذیر در میان دوستان میشود؛ امام صادق 7میفرماید« :إِ َن الم ُم َد َ
يك( ».کلینی ،9995 ،ج ،2ص )999شادی در
ِم من ُح مس ِن م
َّك لَتُ مد ِخ ُل ِِبَا ُّ
السُر َور َعلَى أ َِخ َ
اخلُلُ ِق َو إِن َ

11

میگردد .برپایه روایتی از امام صادق ،7آبادانی شهرها و طول عمر نیز از ثمرات
ْد ِان فِی ماْ مَع َمار».
حسن خلق شمرده میشود« :المِ ُِّب َو ُح مس ُن م
اخلُلُ ِق َْ مع ُمَر ِان الدََْ َار َو َِْز َ
(کلینی ،9995 ،ج ،2ص )900از عمده علل بیماریها ،فشارهای مختلف روحی است.
که زندگی سادهای دارند ،اما به سبب اخالق خوش ،رضایتمند هستند و
بالعکس ،افرادی که با وجود امکانات ،به جهت بدخلقی ،لذتی نمیبرند.
 .1-1آثار حسن خلق در بعد معنوی
حسن خلق که از مهمترین تعلیمات اسالم است در تقویت بعد معنوی انسان،
بسیار اثرگذار است؛ بهطوری که بر اساس روایتی از امام صادق ،7اجر صاحب

سال هجدهم /شماره /96زمستان  9966سفینه

ال
حسن خلق ،همانند اجر مجاهد در راه خدا محسوب میشود« :إِ َّن اَللَّهَ تَبَ َارَك َو تَ َع َ
اب علَى حس ِن اَ مخللُ ِق َكما ْ ع ِطی اَلممج ِ
ِ
ِ
اه َد فِی َسبِ ِ
يل اَللَّ ِه» (کلینی ،9995 ،ج ،2
لَيُ معطی اَلم َعمب َد م َن اَلا ََّو ِ َ ُ م ُ َ ُ م
َُ
ص )909؛ زیرا مجاهدان اسالم ،برای سرفرازی دین الهی تالش میکنند و صاحبان
اخالق شایسته نیز باعث جذب دلها بهسمت اسالم میگردند.
ج  ،9ص )946

(مکارم شیرازی،9985 ،

حسن خلق سبب تقرب به خداوند است؛ به طوری که به فرموده

پیامبر ،6تقوی و حسن خلق از مهمترین عواملی است که سبب ورود به
اخلُمل ِق» (کلینی ،9995 ،ج
اََنَّةَ اَلتَّقوى َو ُح مس ُن م
بهشت محسوب میشود« :اَ مياَُر ما تَلِ ُج بِِه اَُّمىت م
 ،2ص  )900و نیز در کالمی دیگر از پیامبر ،6این فضیلت از عواملی است که
ِ
کم ِمنَی
باعث بهرهمندی از شفاعت ایشان در روز قیامت خواهد شد« :إ َن أَقم َربَ م
َغدا و أَوجبکم علَی َش َفاعة أََ َدقُکم لِسانا و أ ََّد ِ ِ
خلُقا» (صدوق،9992 ،
َ م ََ م َ
کم ُ
ايم ل مْل ََمانَة َو أ م
َح َسنُ م
م
َ م م َ َ
ص)508؛ براین اساس افرادی که مرتکب گناه شدهاند و ناامیدی بر آنان چیره
گشته ،در صورتی که به صفاتی چون صداقت ،ادای امانت و حسن خلق آراسته
باشند ،امکان جبران گناه آنان وجود دارد (رضوانی ،9984 ،ص )495؛ بنابراین از آثار
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خوشخلقی سبب کاهش رنجها شده و کامرانی را به همراه دارد .چه بسا افرادی

حسن خلق در بعد معنوی ،پاک شدن از گناهان است؛ امام صادق 7فرمودهاند:
اخل ِطيئةَ َيما ََتِيت الشَّمس م ِ
ِ
« َّ
يد» (کلینی ،9995 ،ج ،2ص)900؛ حسن
اخلُلُ َق م
ان م
اََل َ
يت مَ َ
احلَ َس َن َمي ُ
ُ م ُ
خلق آثار گناهان را در انسان از بین می برد و آرامش را به ارمغان میآورد( .مکارم
11

 .1ساز و کار تأثيرِ اصالحیِ حسن خلق بر سبک زندگی
شناخت ساز و کار تأثیرِ اصالحی حسن خلق بر سبک زندگی همواره به ویژه
در جامعه کنونی اهمیتی دارد که روز به روز بیشتر میشود .ایجاد سبک زندگی
صحیح و اصالح مستمر آن به عواملی نظیر :آرامش درونی ،امنیت روحی و
تقویت اراده نیاز دارد که حسن خلق ،باعث ایجاد عوامل یادشده
 ،9969ص )994

(فعالی ،خودباوری،

و ایجاد سبک زندگی صحیح در بعد فردی و اجتماعی میشود .هم

چنین برای اصالح سبک زندگی به روابطی مستحکم با دوستانی شایسته نیاز

اخالقی نامید و به فرموده امیرالمؤمنین ،7اصالح دشمنان ،با سخنان نیکو و امور
ِ ِ
صالَ ُح لِ مْل مَع َد ِاء
زیبا ،آسانتر از روبهرو شدن با آنان و پیروزی با جنگ است« :اََل مست م
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ض ِ
ض اَلم ِقتَ ِال» (آمدی ،9980،ص)920؛
ِبُ مس ِن اَلم َم َق ِال َو ََج ِيل اَلمف َع ِال أ مَه َو ُن م من ُمالَقَاِت مم َو ُمغَالَبَت ُِ مم ِب َ
لذا ایجاد امنیت از دستاوردهای حسن خلق در اصالح سبک زندگی است .حسن
خلق ،لذتبخشی زندگی را به همراه دارد و تأثیر مهمی بر تحکیم روابط زوجین

جستاری در حسن خلق و آثار آن از منظر قرآن و حدیث...

است .به فرمودۀ امیرالمؤمنین ،7گشادهرویی باعث مؤانست دوستان میگردد:
ِ
ِ
اق» (آمدی ،9980 ،ص )59؛ لذا میتوان نتیجه گرفت که حسن خلق،
س اَلَرفَ َ
«اَلمب مشُر ُْ مِن ُ
منجر به تحکیم روابط اجتماعی و صمیمیت افراد میگردد .راهکار اصالحی دیگر
ِ ِ
َح َس ُن فَِن َذا
تأثیر حسن خلق بر سبک زندگی ،درمان دشمنیهاست « :مادفَ م بِالَّتی ه َی أ م
َّ ِ
ك و ب ينَه عداوة َكأَنَّه ولِی َِ
ْحيم» (فصلت .)94 /49:خوش خلقی و سعه صدر از
الْي بَمينَ َ َ َم ُ َ َ ُ َ
مهمترین راههای رفع دشمنی و جلب محبت است که میتوان آن را کیمیاگری
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شیرازی ،9985 ،ج  ،9ص )948

و خانواده داشته و بالعکس ،فرد بداخالق ،مورد تنفر خانواده قرار میگیرد .به
بیان امام علیَ « 7م من َساءَ ُخلم ُقهُ َملَّهُ أ مَهلُهُ( ».ابن شعبه ،9404 ،ص  )294سالمتی نیز از نتایج

حسن خلق است؛ زیرا علت بسیاری از بیماریها ،نگرانیهای روحی است و اگر
 ،9939ص  )94فردی که از منش پسندیده برخوردار است ،اسباب رفاه مالی خویش
را فراهم میسازد؛ امام علی 7میفرماید« :حسن اَلَ ِ
اق( ».آمدی،9980 ،
خالق َْ ُد ُّر اَلَرز َ
ُ ُ
ص  )964در نتیجه میتوان گفت که رفاه مادی نیز از اثرات حسن خلق است.
 .1نتيجهگيری
گسترۀ حسن خلق ،اکثر صفات اخالقی را دربرمیگیرد؛ لذا چنانچه فردی در
پی کسب این فضیلت باشد ،الزم است خود را متصف به مجموعه وسیعی از
اوصاف شایسته گرداند.

سال هجدهم /شماره /96زمستان  9966سفینه

 .9وراثت ،عامل مهمی در برخورداری از حسن خلق است؛ اما خوشبختانه حسن
خلق ،امری اکتسابی است و برای بهرهمندی از آن میتوان با عزم جزم ،استقامت
و پیگیری مداوم ،این صفت را در خود ایجاد کرد.
 .2برخی از مؤلفههای حسن خلق شامل :نرمخویی  -حتی در مواجهه با کفار،-
گشادهرویی ،شوخ طبعی ،شکیبایی ،مهرورزی ،سخاوتمندی ،نزاکت و یکسان
بودن دل و زبان است؛ لذا شناخت این مؤلفهها برای فردی که عزم تخلق به
فضایل اخالقی دارد ،ضروری مینماید.
 .4حسن خلق ،موجب قرب انسان به خداوند ،آرامش روحی ،طوالنی شدن عمر،
غلبه بر مشکالت ،ایجاد اراده قوی – در جهت اراده الهی ،-محبت به خداوند،
توان روحی ،فزونی یافتن دوستان ،تحکیم روابط اجتماعی ،لذتبخش شدن
زندگی ،تعالی روابط زوجین ،جذب دلها ،کینهزدایی ،افزایش روزی ،اصالح

Downloaded from safinahmagazine.ir at 19:26 +0430 on Wednesday June 16th 2021

11

مردم ،نگرانیها را از خود دور سازند ،قادرند که شخصاً خود را مداوا کنند.

(دایِر،

دشمنان ،ایجاد صلح و امنیت و سعادتمندی در هر دو سرا میشود.
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