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 ۱۳۹۹ بهار و تابستان، ۷، شمارۀ چهارمهای حدیثی، سال آموزه

 » اخالق« ۀیابی واژ  شناسی و مصداق مفهوم
  در احادیث

 ١محمدرضا جواهری 
 چکیده

بیاء و المرسلین حضرت محمـد نفلسفۀ بعثت خاتم األ ،»اخالق«تبیین و آموزش 
 است. نصوص نبوی در موضوع فلسـفۀ بعثـت و احادیـث فـراوان بن عبدالله

دهـد. بنـابراین بایـد مفهـوم و  بیانگر ارتباط دین و اخالق این حقیقت را نشان می
در نظام جامع اخالقی اسالم روشـن شـود. منبـع اصـلی بـرای » اخالق«مصداق 
اسـت. در ایـن  ق، احادیث پیامبر و امامـانیابی اخال شناسی و مصداق مفهوم

طالعات حـدیثی مسـائل اصـلی پیرامـون مفهـوم و پژوهش کوشش شده است با م
بررسی موارد تقارن َخلق بـا فتحـه خـاء و ُخلـق بـا  مصداق اخالق بررسی گردد.

کند. در این تحقیـق  ضمه خاء در متن احادیث به فهم حقیقت اخالق کمک می
شناسـی از تحلیـل مفهـومی و مصـداقی همـین  های اخالق پاسخ برخی از پرسش

پایـان  . مصادیق حسن اخـالق فـراوان و بیکرار مقارن و تطبیق روشن شده استت
است با مطالعات حدیثی اقسام حسن خلق استخراج گردیـد و مفهـوم و مصـداق 

معنای خاص و عام به محققان نشان داده شـد. هـدف اسـتنباط  سن خلق دردوح
این پژوهش با روش توصیفی  لق واقسام آن از درون احادیث است.مفهوم حسن خ

بـر در کتابخانـه انجـام گردیـده منـابع معت یلی با مطالعات حدیثی ومراجعه بـهتحل
 . است
 اخالق، مفهوم، اقسام، مصداق، حدیث، دین :یکلیدگان واژ

                                                           
  .۱۴/۰۸/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:  - ۱۰/۰۵/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  
 .)javaheri@ferdowsi.um.ac.ir( عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی .١
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 مقدمه
ق و در متون دینی فراوان آمده اسـت و اخـال» سوء خلق«و ضد آن » حسن خلق«

رو الزم   نظیری دارد. از ایـن های قرآنی و حدیثی جایگاه بلند و بی موزهآحسن خلق در 
درسـتی روشـن   کارکردهـای آن بـهکاربردهـا و  ت مفهوم و معنای اخالق و اقسام واس

اند که در متن احادیـث و  های مقارن خاء از زوج َخلق با فتحه خاء و ُخلق با ضمۀ شود.
خـاء نیـز در  انـد. ُخلـق بـا ضـمۀ ر هم قرار گرفتهل شده و در کنادر لغت با هم استعما

د همین مفـاهیم تبیـین شو  روایات دو معنای عام و خاص دارد. در این پژوهش سعی می
یابی اخالق در دو قسم خاص و عام آن، نیازمند پـژوهش بـرای کشـف  گردد. مصداق

 دو قسم خاص و عام آن است. مفهوم اخالق در

 در لغت َخلق و ُخلق. ۱
خاء توّجه دارنـد و در مـاده  شناسان به تفاوت َخلق با فتحۀ خاء با ُخلق با ضمۀ لغت

اند. در المفردات فی غریب القرآن چنین آمده اسـت:  خ ل ق از این تفاوت سخن گفته
صل واحد ا فتحه) و الُخلق (با ضمه) فی األ و الَخلق یقال فی معنی المخلوق و الَخلق (ب«

رب و ال رم لکن خّص الَخلـق بالهیئـات و األشـکال و الصـور کالشَّ رم و الصُّ رب و الصَّ شُّ
 :۱۴۰۴(راغب اصفهانی،  »الُمدرکة بالبصر و ُخصَّ الُخلُق بالقوی و السجایا المدرکة بالبصیرة

 رود و َخلق می به کاراء) در معنای مخلوق و خلق شده َخلق (با فتحه خ ،)۱۵۸ماده خلق، 
ق (با ضمه خاء) در اصل یکی است مثل َشـرب و ُشـرب و َصـرم و (با فتحه خاء) و ُخل

که   هایی ها و صورت ها و شکل به هیئتُصرم (با فتحه و ضمه) ولی َخلق (با فتحه خاء) 
با ضمه خاء) به نیروها شود اختصاص داده شده و ُخلق ( با بصر و چشم ظاهر درک می

گردد اختصـاص یافتـه اسـت.  یکه با بصیرت و چشم باطن و درون درک م  و سجایایی
 َخلق با فتحه خاء به وضعیت آشکار جسم و بدن انسـان مطابق این بیان راغب اصفهانی 

بینند امـا ُخلـق در بـاطن و درون بـدن اسـت و بـا  می آن راها با چشم  تعلق دارد و انسان
 شود. چشم قلب و بصیرت شناخته می

الخـاء والـالم و القـاف «نویسد  می ترتیب مقاییس اللغة در قرن چهارم در ماده خلق
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. و من ذلک الخلـق و هـو السـجّیة اصالن: احدهما تقدیر الشئ و اآلخر مالسة الشئ..

م و کـاف دو خلق با حـرف خـاء و ال  ،)۳۹۵ :۱۳۸۷(ابن فـارس،  »ّن صاحبه قد قّدر علیهأل
گیـری چیـزی اسـت و دیگـری نرمـی و  یکـی از آنهـا تقـدیر شـئ و انـدازه اصل دارد؛

واری... از همین اصل اول ُخُلق است و آن سجّیه و خوی است چون صاحب ُخلـق هم
خلـق، از انـدازه گـرفتن و  ابن فارس در این تبیین لغـوی مـادۀ بر آن سرشته شده است.

اندازه چیزی را نگاهداشتن و تعیین قدر و مقدار یـاد کـرده اسـت و سـجیه و خـوی را 
کسـب کـرده و بـا او  آن راگیـری کـرده و  نامند چون صاحب ُخلق، خود انـدازهُخلق 

را بـرای خلـق پذیرفتـه و   مخشری نیز در قـرن ششـم ایـن دو اصـلز عجین شده است.
و له خلق حسن خلیقه، و هی ما ُخلق علیه مـن طبیعتـه و « نویسد حسن ُخلق می دربارۀ

زی چیـ  ی او ُحسـن ُخلـق و خلیقـه اسـت و آنبرا ،)۱۱۹ :تـا زمخشری، بی( » تخّلق بکذا..
 رۀابن منظور دربـاده و چنان تخلق پیدا کرده است. که طبیعت او بر آن آفریده ش است

خلق با ضـمه الم و  .ونها: الدین و الطبع و السجّیةُخلق نوشته است: هو بضم الم و سک
صیف تفاوت َخلـق وی در تو  ،دین و طبیعت و سجیه و خوی است به معنایسکون آن 

نسـان الباطنـه و هـی و نفسـه و الخلـق انـه لصـورة اإل حقیقة حسن« و ُخلق نوشته است
اوصافها و معاینها المختصة بها بمنزلة الَخلق لصورته الظاهرة و اوصافها و معاینها و لهمـا 
اوصاف حسنة و قبیحه، و الثواب و العقاب یتعلقان باوصاف الصـورة الباطنـه اکثـر ممـا 

حسـن الُخلــق و ذم ســوئه فــی  یتعلقـان باوصــاف الصــورة الظـاهره و لهــذا تکــّرر مــدح
 کـه حقیقت حسن خلـق ایـن اسـت ،، ماده خلـق)۸۷و  ۸۶ /۱۰ :۱۳۶۳(ابن منظور،  »االحادیث

ف و معـانی صـورت بـاطنی و نفـس او و اوصـا  برای انسان صورت بـاطنی اسـت و آن
َخلق برای صورت ظاهر و اوصاف و معـانی آن اسـت و بـرای  به منزلۀ مخصوص به آن

، و ثواب و عقاب بـه اوصـاف صـورت ن صفات نیکو و زشت استباطنی انساصورت 
گیرد و برای همین ستایش حسن خلـق  باطنی بیشتر از اوصاف صورت ظاهری تعلق می

و نکوهش سوء خلق در احادیث تکرار شده است. دقیقا عین همین عبارت را طریحـی 
  ماده خلق). ۱۵۸ /۵ :۱۳۶۲(طریحی، در مجمع البحرین آورده است 

الَخلق و الُخلق عبارتان مستعملتان معًا « نویسد الدین در فرق خلق و خلق میء علوم احیا
یقال: فالن حسن الَخلق و الُخلق أی حسن الظاهر و الباطن فیراد بالَخلق الصورة الظاهرة 
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نسان مرکّب من جسد مدرک بالبصر و مـن خلق الصورة الباطنة و ذلک ألن اإلو یراد بال
البصیرة، و لکل واحد منهما هیئة و صورة إما قبیحة و إما جمیلـة و روح و نفس مدرکة ب

فـیض  ؛۸/۹۷: تا (غزالی، بی »الروح المدرکة بالبصیرة اعظم قدرًا من الجسد المدرک بالبصر
شـوند. گفتـه  هـم اسـتعمال میانـد کـه بـا  َخلق و ُخلـق دو عبارت )،۹۵ /۵: تـا کاشانی، بی

یعنی دارای حسن ظاهر و بـاطن اسـت پـس بـا  ردسن َخلق و ُخلق دافالنی ح شود؛ می
شـود چـون انسـان مرکـب از  َخلق صورت ظـاهری و بـا ُخلـق صـورت بـاطنی اراده می

رت درک که بـا بصـی  گردد و از روح و نفسی چشم درک میکه با بصر و  جسدی است
دو هیئت و صورتی زشت یا زیباسـت و روح درک شـوند   شود و برای هریک از آن می

 تـری دارد. ت از جسد و بدن درک شونده با بصر و چشم قـدر و منزلـت بزرگبا بصیر 
بر استعمال مقارن و   ،غزالی و فیض کاشانی در این تحلیل مفهومی دو واژه َخلق و ُخلق

نمایند و  ها را یادآوری میکنند و تفاوت مقصود واقعی آن می دو کلمه تصریح  معّیت این
ها با بصـر  ها، کیفیت و ابزار درک آن هیئتی آنهری و زشت و زیباصورت و هیأت ظا

دهنـد. بـه  یا بصیرت، و پیوند َخلق با جسد و بدن و ُخلق با روح و نفس را آمـوزش می
نظر ایشان َخلق با فتحه و خلقت ظاهری غیرقابل تغییر و ُخلق بـا ضـمه خـاء و خلقـت 

آفریده  به معنایا فتحه خاء را الرائد نیز َخلق ب ).۹۹ /۸: تا همان، بی( باطنی قابل تغییر است
ُخُلوق بـا ضـمه  آن راَلق با فتحه خاء و الم و جمع َخ  آن راو مخلوق و مردمان و مصدر 

ت و خوی و طبیعت و عادت و سرش به معنایداند و ُخلق با ضمه خاء را  خاء و الم می
خلیقه  داند و معنای شناسد. وی جمع خلیقه را خلیق و خالئق می اخالق می آن راجمع 

 ).۳۵۷و  ۳۵۶ :۱۳۹۲(مسـعود، کنـد  را آفریدگان و مردم و همچنین سرشت آدمی اعـالم می
فطرت و خلقت و آفریـدن و آفـرینش و  به معنایمنجدالطالب نیز َخلق با فتحه خاء را 

خـوی و  بـه معنـایجمع خلقت را ِخَلق با کسر خاء و فتحه الم، و ُخلق با ضمه خاء را 
بسـتانی، (افـرام دانـد  اخـالق می آن راو گذشت و عادت و جمع  و مرّوت طبع و طبیعت

شود گرچه حروف اصلی َخلق  های اهل لغت روشن می با دقت در گزارش )،۱۴۲ :۱۳۶۱
باشد اما مفهوم و مصـداق  و ُخلق با فتحه و ضمه خاء یکی است و خاء و الم و میم می
ای حقیقی ایـن واژگـان در هریک با دیگری تفاوت دارد. فهم این واقعیت به درک معن

قرآن و حدیث کمک خواهد کرد. َخلق با فتحه خاء صورت و بدن و جسم و کالبـد و 
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و  خاء سیرت و شخصیت و خصوصیات روحی سازد اما ُخلق با ضمۀ ا نمایان میظاهر ر 

دهد. وسیله و ابزار شناخت َخلـق حـواس و  نشان می ن راانفسانی و باطنی و درونی انس
اخـالق بـا  ،باشـد ما ابزار درک ُخلق چشم بصیرت و عقـل و قلـب میچشم سر است ا

بینـد امـا  می آن راو حواس بدن تنها آثار و معلول شود. چون چشم  چشم بدن دیده نمی
نخواهد دید. صفت سخاوت یک انسان با رفتـار و گفتـار وی  آن راهرگز علت و اصل 

سخاوت که صـورت بـاطن گردد اما خود صفت  شود و در عمل او آشکار می درک می
 توان رسید. استدالل از راه معلول به علت می شود با است هرگز دیده نمی

 لقتعریف اصطالحی ُخ . ۲
مفهوم اصطالحی اخالق با معنای لغوی ُخلـق بـا ضـمه خـاء ارتبـاط دارد. علمـای 

 اند:  اخالق و اخالق پژوهان معناص اصطالحی اخالق و ُخلق را بیان کرده
کـه نفـس نوشته اسـت: علمـی اسـت بـه آن خالقری در تعریف علم ادر اخالق ناص

انسانی چگونه خلقی اکتساب تواند کرد که جملگی احوال و افعال که بـه اراده از او 
  جهـت  وع این علم نفـس انسـانی بـود از آنصادر شود جمیل و محمود بود پس موض

د بحسـب اراده او و که از او افعال جمیل و محمود یا قبیح و مـذموم صـادر توانـد شـ
چون چنین بود اول بایـد معلـوم باشـد کـه نفـس انسـانی چیسـت و غایـت کمـال او 

 نویسـد حقیقـت خلـق میابن مسکویه در حد و  ،)۱۵و  ۱۴ : ۱۴۰۳(طوسـی، چیست؟ 
 :،۱۴۳۷(ابـن مسـکویه،  »الخلق حال للنفس داعیة لها الی افعالها من غیر فکر و رّویه«

بـرای نفـس کـه نفـس را بـر انجـام کارهـایی دعـوت  خلق همان حالتی است ،)۱۱۵
کند بی آنکه نیاز به فکر و درنگ داشته باشد. ابوهالل عسکری در تعریف خلـق  می

ُخلق عـادتی  ،)۱/۱۳۷: ۱۴۱۲عسکری، (الخلق العادة التی یعتادها اإلنسان  ت؛گفته اس
 وشته اسـتالبحرین در تعریف خلق ن کند. مجمع که انسان به آن عادت پیدا می است

ُخَلـق  ،)۵/۱۵۷: ۱۳۶۲(طریحـی،  »فعـال بسـهولهلخلق کیفیة نفسانیة تصدر عنها األا«
 شود. که از آن کارها به آسانی صادر می چگونگی نفسانی است

نسـان لـق مـا یأخـذ اإلحقیقـة الُخ « نویسد البیان فی تفسیر القرآن میصاحب مجمع 
لخلقه فیه فاما ما طبـع علیـه مـن اآلداب نفسه من اآلداب و انما سّمی خلقًا النه یصیر کا

: ۱۴۰۳(شـیخ طبرسـی،  »فانه الخیم فالخلق هو الطبع المکتسب و الخیم هو الطبع الغریزی
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گیرد و خلـق نامیـده  که نفس انسان از آداب می چیزی است  لق آنحقیقت ُخ  ،)۳۳۳ /۵
خـیم اسـت گردد. اما آنچه بر او از آداب طبیعی است  شده چون مثل خلقت در آن می

بیضـاء فـی در المحجـة ال یـزی اسـت.خلق طبع کسب شده است و خیم طبـع غر پس 
فعـال ن هیئة للنفس راسخة تصـدر عنهـا األلق عبارة عفالُخ « تهذیب األحیاء آمده است

فعال األ بسهولة و یسر من غیر حاجة الی فکر و رویة، فان کانت الهیئة بحیث تصدر عنها
فعـال ا حسنًا و ان کان الصادر منها األعًا سمیت الهیئة خلقعقًال و شر  الجمیلة المحموده

ُخلق هیئت  ،)۵/۹۶:تـا (فیض کاشانی، بی »القبیحة سّمیت الهیئة التی هی المصدر ُخلقًا سیئاً 
بـی درنـگ  نیـاز از اندیشـه و که کارها از او به نرمی و آسانی بی نفسانی استواری است

و  یای باشد که کارهای زیبا و پسـندیده عقلـ گونه  شود پس اگر آن هیئت به صادر می
شود و اگر از آن کارهای قبیح و زشت  نامیده می» ُخلق حسن«شرعی از آن صادر شود 

  شود. نامیده می» ُخلق سیئ«صادر شود هیئت محل صدور آن 
 نویسـد می» بحسـن الخلـق فـی الجملـه بیان السبب الـذی ینـال«ورام بن ابی فراس در 

فعـال الجمیلـه، فـان العاقـل اعتدال صحة العقل و المیل الی األالی  حسن الخلق یرجع«
الراغب قادر علی ان یحسن اخالقه و یزین افعالـه و یـؤدب نفسـه بغیـر تعلـم مـن عـالم 

و من اراد مثل ذلک قـدر  مریم و یحیی بن زکریا و سائر األنبیاء و األئمة کعیسی بن
خالق بمجاهدة تعلیم فیکتسب هذه األ ذه الحاالت بعلیه و هو متمکن و ربما حصلت ه

النفس و الریاضة... ینبغی لالنسان ان یهذب اخالقه و یعالجها کما ان المریض ینبغی له 
نسان علی عیوب نفسه فمن ته... و اصل تهذیب النفس ان یقف اإلن یعالج بدنه و صحأ

اکثر الخلق کملت بصیرته لم تخف علیه عیوبه فاذا اعرف العیوب امکنه الخروج منها و 
بالعادة  فعال الجمیلة یمکن اکتسابها. فاذا عرفت هذا قطعًا ان هذه األجاهلون بعیوبهم..

: ۱۴۱۰(ابن ابـو فـراس،  »فعال الصادرة عنها ابتداء لتصیر طبعًا لهو الریاضه و هی تکلف األ
۹۱ - ۹۴(،  

ر حسن خلق به اعتدال درست اندیشـیدن و صـحت عقـل و عالقـه بـه کارهـای زیبـا بـ
گردد زیرا عاقل عالقمند قادر است بر اینکه اخالق خود را نیکو سـازد و کارهـایش  می

ادب کند مثل عیسی بن مریم و  را آراسته کند و نفسش را بدون فراگیری از دانشمندی
ته باشد توانایی بر ای داش . هرکس چنین ارادهیحیی بن زکریا و سایر پیامبران و امامان
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پـس انسـان بـا آیند  ه دست میها از راه آموزش ب و چه بسا این حالتتواند  آن دارد و می

شایسـته اسـت انسـان اخالقـش را  کنـد. اخالق را کسب می ،س و ریاضتنف مجاهدۀ
طور که مریض سزاوار است   همان معالجه و درمان نماید، آن راتهذیب و پاکیزه کند و 

کـه انسـان از  س این اسـتو اصل تهذیب نف کند بدن و سالمتی خود را حفظ و عالج
گاه شود و هر کس بصیرتش کامل شد عیب ماند  ش بر او پنهان نمیهای عیوب نفسش آ

شـود و  پـذیر می که عیوب را شناخت خروج و نجـات از آن بـرای او امکان  پس زمانی
گاهاند. بیشتر مردم نسبت که به طور قطـع دانسـتی   زمانی به عیوب اخالقی خویش ناآ
، تمرین و ست آوردتوان به د زیبا و اخالق نیکو را با عادت و تمرین میکه این کارهای 
که در آغاز کارهایی را از روی زحمت انجام دهد تا سرانجام بـرای او  ریاضت این است

عادی و طبیعی گردد. در این تبیین از اخالق، هم اخالق تعریف شد، و هـم ضـرورت 
ب و رسـیدن بـه حسـن خلـق روشـن تهذیب اخالق از عیوب، و هم راه خروج از عیـو 

 گردید.
ة عن ملکـة للـنفس مقتضـیة لصـدور الخلق عبار « :نویسد صاحب جامع السعادات می 

نفسـانیة بطیئـة الـزوال، لی فکر و رویه و الملکة کیفیة إخالق بسهولة من دون احتیاج األ 
خلـق ، )۱/۵۵ :تـا بـی (نراقـی، »نها کیفیة نفسانیة سـریعة الـزوالبالقید األخیر خرج الحال أل

که مقتضی صدور اخالق به آسانی بدون نیاز به اندیشه و درنـگ  ای نفسانی است ملکه
شود و با قید اخیر حال  که به کندی زایل می کیفیت نفسانی استدر کارهاست و ملکه 

  رود. که سریع از بین می ارج شد چون حال کیفیت نفسانی استخ
لکـة النفسـانیة التـی تصـدر الخلق هـو الم« :دنویس لمیزان فی تفسیر القرآن میصاحب ا
لـی الفضـیلة الممدوحـة کالعفـه و الشـجاعة و الرذیلـة إفعـال بسـهولة و ینقسـم عنها األ

 تـا: بی (عالمـه طباطبـائی، »ذا اطلق فهم منه الُخلق الحسـنإالمذمومة کالشره و الجبن لکنه 
و قسـم ر گـردد و بـه دکه کارها بـه آسـانی از آن صـاد ملکه نفسانی استُخلق  ،)۲۰/۲۷

و ستوده مثل عفت و شـجاعت و رذیلـت مذمومـه و  شود: فضیلت ممدوحه تقسیم می
» خلـق حسـن«نکوهش شده مثل بخل و ترس، لکـن هرگـاه خلـق مطلـق باشـد از آن 

 شود. فهمیده می
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 نتایج تعریف اصطالحی اخالق
ت در آنها با دق لمای اخالق ذکر شد واخالق در اصطالح ع  هایی از توصیف نمونه
که قدماء و متأخرین بـرای اخـالق ارائـه نمـوده انـد، حـاوی  هایی گردید تعریف روشن
های مشترک و هماهنگ اسـت. ُخلـق ملکـه و هیئـت و کیفیـت راسـخ و پایـدار  نکته

ضت و ممارست نفسانی است. ُخلق با زحمت و رنج و به سختی و تکرار و تمرین و ریا
. گـردد است و برای او طبیعی و دائمـی مـی انسانگردد. ُخلق عادت  کسب می وتداوم

که  صفت باطنی و درونی و پنهانی است موضوع خلق و اخالق نفس انسان است. خلق
سان خلـق صفتی که برای ان شود. آثار متناسب با آن در رفتار و گفتار انسان مشاهده می

عوض خواهـد  یابد یا به سختی و کندی شود که تغییر نمی گردید مثل خلقت انسان می
 . شد

شود که  که در درون انسان رسوخ کرده و باعث می اخالق ملکه و کیفیت نفسانی است
 خلق ملکات خـوب و اعمال خاصی بی تفکر و تأمل به سادگی وآسانی از او سر بزند.

ای از یـک صـفت  یا شر و جلوه عمل خیر  گیرد. آن و زشت هر دو را فرا می زیبا و ،بد
ا اندیشه و درنگ در عاقبت آن و سـبک و سـنگین کـردن و منفعـت زیبا یا زشت که ب
نیسـت تنهـا یـک » ت اخالقیرذیل«یا » فضیلت اخالقی«شود، ملکه  سنجی انجام می

ود. شخصـی دارای فضـیلت اخالقـی ر  کـه سـریع و بـه آسـانی از بـین مـی حالت است
 ت و پیوستگیکارهای خیر و نیک با اندیشه آغازین و تمرین و ممارس چنان که آن است

 بدون درنگ و تفکر در هنگام انجام آن، و که بی در او رسوخ کرده و عادت شده است
لـذت و بـدون رنـج و تکلـف و ، به آسانی و راحتـی و بـا صبر و تأمل و عاقبت سنجی

آب برسـد شود. اگرغواص و شناگر به  ، انجام میمحاسبۀ منافع و ضررهای فعل و ترک
  گردد و اما کسی رود و مشغول شنا می می زند و داخل آب تأمل و درنگ شیرجه می  بی

کند و  عمق آن فکرمی عرض و را به ارزیابی آب و طول و  که در آغاز دیدن آب، زمانی
شـود غـواص نیسـت.  وارد آب می کند و سپس با احتیاط زیـاد درنگ و صبر می بسیار

کـه بـه  کـرد بـه طوریدت به کار خوب یـا بـد اند اگر کسی عا گونه خلق و اخالق این
رای ُخلق و ملکه اخالقـی اسـت. ، او دادهد انجام می آن رادرنگ و سریع   آسانی و بی

کند ملکـۀ سـخاوت را دارد و  لذت، بخشش می به راحتی و که همواره و پیوسته  کسی
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رود و  کند که فرصت از دست مـی قدر فکر می که برای یک مورد بخشش آن  شخصی
فضـیلت اخالقـی  ئی و خاص وموردی دارد صـاحب ملکـۀجز گاهی نیز یک بخشش 

کید “لقحسن ُخ ”ها برای وجه اشتراک در این تعریف سخاوت نیست. بر ملکه بـودن  تأ
ن بـه آسـانی و هیأت درونی و رسوخ و پایداری صفت زیبا و صدور افعال مناسـب بـا آ

ر معنای نفسانی منشأ صدور افعال زیبا است به حسن خلق د است. همین خلق که ملکۀ
 شود. خاص و عام تقسیم می

 استعمال خلق و خلق با هم در احادیث. ۳
استعمال َخلق با فتحه و ُخلـق بـا ضـمه در لغـت و علـم اخـالق اسـالمی ریشـه در 

دارد. در متن تعدادی از احادیث، دو عبارت َخلق و ُخلق با  احادیث پیامبر و امامان
یابی این واژگان مقارن  شناسی و مصداق مهم وجود دارد. دقت در این احادیث در مفهو 

چنـین آمـده  به امیرمؤمنان امام علـی های پیامبر خدا در سفارش سودمند است.
ـنت َخلقـی فحّسـن « :است یا علی اذا نظرت فی مرآة فکّبر ثالثة و قل: اللهم کمـا حسَّ
 /۷۷: ۱۴۰۳ه مجلسـی، ؛ عالمـ۲۸۰/ ۸: ۱۴۱۰۴، ابن ابی الحدید ؛۱۱: ۱۳۶۳ (ابن شعبه حّرانی، »ُخلقی

 گو و سپس بگو؛که در آینه نگاه کردی پس سه مرتبه الله اکبر ب  ، ای علی! هنگامی)۶۵
که خلق و آفرینشم را نیکو و زیبا نمودی پس ُخلق و صفات باطنی و  بار خدایا! همچنان

سن َخلق و ُخلق بـا هـم وجـود در این حدیث ُح  رفتارم را نیکو و زیبا بیارای و بگردان.
با تالش انسـان و توفیـق » حسن ُخلق«از سوی خدای سبحان است » حسن َخلق«دارد 

 خدای متعال است. 
سزاوار است انسان در هنگام نگریستن به آینه و دیدن حسن خلق و سالمت صورت 

ای بزرگ بخواهد از خد و جسم و بدن و اعضای خویش، به نیایش بایستد و دعا کند و
کامـل و نیـک و زیبـا اسـت اخـالق و سـجایا و صـفات  ش سـالم وطور که بدن  همان

هنگام دیدن بدن سالم و زیبای خود در آینه » تکبیر«اش نیز نیک و زیبا گردد.  اخالقی
، ودعـا نیـز بـرای رشـد و آن و در سپاس از خـدای سـبحان اسـت برای خدادادی بودن

قـل در نتکامل اخالقی و کسب سـالمت درونـی و فضـایل و مکـارم اخالقـی اسـت. 
(طبرسـی، خالق اللهم کما حسنت خلقی فحسـن خلقـی و رزقـی آمـده اسـت مکارم األ 
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لـق و ام را نیکـو سـاختی، ُخ  لق و صورت ظـاهریطور که َخ   خداوندا همان )؛۶۹ :۱۳۷۰
 ام را نیکوساز. صورت باطنی و رزق و روزی

 کـه پیـامبر خـدا نقـل کـرده اسـت بن ابراهیم از ابوالحسن اّول امام کاظم موسی 
 »ن یطعم لحمه یوم القیامة النـارأّال استحیی إلقه ُخ ال  وعبد لق ما أحسن الله َخ « :فرمود

خ حـر شـی ؛۲/۲۰۰و  ۱/۹۰: ۱۴۱۰ورام بن ابی فراس،  ؛۲۲۲: ۱۳۴۴؛ طبرسی، ۱۸۱: ۱۴۰۶، شیخ صدوق(
ای را نیکو نگردانیده مگـر اینکـه  خداوند َخلق و ُخلق هیچ بنده ،)۱۲/۱۵۵: ۱۴۰۹عاملی، 
در این حدیث نبوی نیز َخلق و ُخلـق بـا  دارد گوشتش را روز قیامت آتش بچشاند. شرم
انسان از  لق موجب رهاییاند و تحسین َخلق و ُخ  حه و ضمه خاء، با هم استعمال شدهفت

 گردد. طعم آتش جهنم اعالم می
انـک إمـرء قـد أحسـن اللـه َخلقـک «:جریر بن عبدالله گفته است قال رسول الله 

به من فرمود: تـو مـردی  پیامبر خدا)، ۱/۹۰: ۱۴۱۰ام بن ابی فراس، (ورّ  »لقکفاحسن ُخ 
 را نیک بگردان. را نیکو گردانیده است پس ُخلقت که خداوند َخلق و آفرینشت هستی

در این حدیث نبوی احسان الهی َخلق جریر ستوده شده و بر ضرورت احسان ُخلق وی 
کید ضـمه را  موضوع حسن َخلق و خلق با فتحـه و امیرمؤمنان امام علی گردد. می تأ

(تمیمـی آمـدی،  »حسن الُخلق للنفس و حسـن الَخلـق للبـدن« :اند آموزش داده و فرموده
نیکوئی ُخلق و خوی برای نفـس و روح  )؛۳۲۸ :۱۳۷۶؛ لیثی واسطی، ۴۸۰۸، ح ۳۸۲/ ۳: ۱۳۶۶

و خلـق بـا دیث علوی َخلـق در این ح است و نیکوئی َخلق و آفرینش برای بدن است.
و موضـوع َخلـق و » نفـس«جمله اسـتعمال شـده و موضـوع علـم اخـالق   هم در یک

 سدیر صیرفی گفته است شنیدم امـام محمـد بـاقر گردد. معرفی می» بدن«آفرینش 
ه و شـماِئِلِه و إّن من سعادة الرجل ان یکون له ولد َیعِرف فیه شبه َخلقـه و ُخلقـ« فرمود:

، (کلینـی »َخلقی و ُخلقی و شـمائلی یعنـی ابـا عبداللـه  ی هذا شبهانی ألعرف من إبنَ 
کــه بــرای او  از خوشــبختی مــرد ایــن اســت، )۲۲۲ :۱۳۷۰؛ طبرســی، ۵/۳۳۵ و ۳۰۶/ ۱: ۱۴۰۷

ش در َخلق و آفرینش و در ُخلق و خوی و شمائل باشـد و مـن از فرزندی شبیه و همتای
رینش و ُخلـق و خـوی و شباهت به َخلق و آفـ این فرزندم اباعبدالله جعفر بن محمد

شناسم. در این حدیث نیز َخلق و ُخلق مقارن هم دو بار ذکر شده اسـت.  شمائلم را می
ن الُخلـق منیحـة یمنحهـا اللـه إ«فرمـود:  اسحاق بن عمار گفتـه اسـت امـام صـادق
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عزوجل َخلقه، فمنه سجیة و منه نیة، فقلت: فایتهما افضل؟ فقال: صاحب السـجیة هـو 
، مجلسـی( »ع غیره و صاحب النیة یصبر علی الطاعة تصبرًا فهو افضـلهمامجبول ال یستطی

لــق بــا ضــمه خــاء منیحــه و بخششــی ُخ ). ۱۴۰۹:۱۲/۱۵۱حــر عــاملی،  شــیخ؛ ۱۱۱/ ۱۲: ۱۴۰۶
کنـد پـس بخشـی از آن  به َخلق (به فتحه خاء) عطـا می آن راکه خداوند عزوجل  است

دو افضـل اسـت؟ امـام   ز آنکدام یک ا خی نیت است. گفتمسرشت و نهاد است و بر 
فرمود: ُخلق صاحب سرشت طبیعی است بر غیر آن استطاعت ندارد و صاحب نیـت و 

 دو اسـت.  دارد پس افضـل آن را به صبر وا میکند و خود  قصد بر طاعت خدا صبر می
ُخلق با ضمه و َخلق با فتحه وجود دارد و ُخلـق بـا ضـمه بـه دو  ،در این حدیث دو واژه

دهد که اخالق با قصـد و  گردد و این تقسیم نشان می اکتسابی تقسیم می قسم طبیعی و
آیـد. منظـور از َخلـق بـا فتحـه خـاء در ایـن حـدیث  نیت و عمل و اکتسـاب پدیـد می

 باشد. ها می مخلوقات و انسان
 فرمود:  اند پیامبر خدا نقل کرده امام صادق

(کوفی اهوازی،  »ه شئ احسن منهلو کان حسن الُخلق َخلقًا یری، ما کان مما خلق الل«
که حسن خلق مخلـوق و موجـودی چنان، )۷۱/۳۹۴: ۱۴۰۳مجلسی،  عالمه ؛۱۴۰۲:۲۶

شد از آنچه خداوند خلق کرده است چیزی نیکوتر و بهتر از آن  دیدنی بود و دیده می
نبود. بر طبق این حـدیث حسـن ُخلـق هیـأت بـاطنی و درونـی انسـان اسـت و دیـده 

شد نیکـوترین و بهتـرین مخلـوق خداونـد بـود. در ایـن  دیده میشود و بر فرض  نمی
حدیث یک بار حسن ُخلق با ضمه خاء و دوبار َخلق با فتحه خاء آمده است و منظور 

 از آن مخلوقات و موجودات است.

م و درک بهتر تقارن ذکر َخلق و ُخلق با فتحه و ضمه خاء دراین احادیث موجب فه
از این مقارنت قصد و هدفی  د. پیامبر خدا و امامانخواهد ش مفهوم اخالق اسالمی

 دارند شاید هدف از این تقارن مفهوم شناسی واژه اخالق بوده است.

 نسبت حسن خلق و دین و ایمان. ۴
، و احادیــث )۶۲/حدیــد ،۲/جمعــه ،۱۶۴/آل عمــران ،۱۲۹و  ۱۵۱/(بقــرهبعثــت  آیــات فلســفۀ

بارها  . پیامبرکند لق و دین را ثابت میین حسن خبه تنهایی ارتباط بنیاد  فلسفۀ بعثت،
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دلیل اصلی بعثت را آموزش مکارم اخالق و اتمام حسن اخالق و » اّنما«حصر  با کلمۀ
 کمال محاسن اخالق اعالم نموده اند. بنابراین اخالق عین دین است و یـک بخـش از

سـه  به های اسالمی و وحیانی آموزه ، چون مجموعهه و جامع اسالم استدین همه جانب
 و همـۀ ،)۱۴۴و۱۰/۱۴۳: ۱۳۶۲طهـری،(م شـود یم مـیبخش عقاید و احکام و اخـالق تقسـ

فضـیلت ممـدوح و » شـرع«مکارم اخالقی ریشه در دین دارد. البته هر آنچه بـه حکـم 
قل که حجـت الهـی و پیـامبر همین ع نیز فضیلت است و» عقل«جمیل باشد به حکم 

 ،)۲/۱۶۸ :۱۴۱۵،؛ فـیض کاشـانی۳۸۲: ۱۳۶۳حرانـی، ؛ ابـن شـعبه۱/۱۶: ۱۴۰۷(کلینـی،است درونی 
 تواند راهنمای اخالق الهی گردد و اخالق با دستاوردهای بعثت تمام و کامل شـود. می

ایمان را به حسن خلق تعریف کـرده اسـت نیـز  که دین و  اوانی، احادیث فر افزون بر این
حقیقت عینیت دین و  و درسازد  را نمایان می  ای و استوار ایمان و حسن خلق یشهپیوند ر 

 کند. اخالق را ثابت می
تبیـین شـده اسـت.  ارتباط و نسبت حسن ُخلق با دین اسـالم در سـنت معصـومان 

آمد و گفت: یا رسول الله ماالدین؟ ای پیـامبر  رو به سوی پیامبر خدا  مردی از روبه
الـدین؟ خدا دین چیست؟ پیامبر فرمود: حسن الخلق، از سمت راست آمد و گفـت: ما

پیامبر فرمود: حسن الخلق، از سمت چپ آمد و گفت: ماالدین؟ پیامبر فرمـود: حسـن 
الخلق، از پشت سر پیامبر آمد و گفت: ماالدین؟ فالتفت الیه، قال اما تفقه الدین هـو أن 

 /۱/۷۱ :۱۴۰۳؛ عالمه مجلسـی، ۱/۱۲۹: ۱۳۷۴؛ بحرانی، ۱/۸۹: ۱۴۱۰(ورام بن ابی فراس، ال تغضب 
یـا نفهمیـدی مبر خدا به او روی آورد و به او نگاه کرد و توّجه نمود و فرمود: آپیا ،)۳۹۳

در ایـن پرسـش و  پیـامبر خـدا که غضب و خشم نکنی! دین چیست؟ دین آن است
انـد و در  تعریـف نموده» ُخلـقحسـن «پاسخ در ارتباط با چیستی دین سه بار دین را به 

های حسـن خلـق کـه غضـب  ها و مصـداق را با یکی از شاخصـه  مرحلۀ چهارم نیز دین
اند. بنـابراین پیونـد دیـن و حسـن خلـق، بـه  نکردن و رهایی از خشم است توضیح داده

ستوار و پایـدار، حسـن بنیادین و ناگسستنی است براساس این پیوند ا ،حکم این حدیث
 بلند و عالی در دین دارد. خلق جایگاهی

شـود  ین حسن خلـق اسـت، روشـن میکه د دقت در پرسش دین چیست؟ و پاسخ آنبا  
دین با حسن ُخلق و حسن ُخلق با دین هماهنگی کامل دارند. از ایـن پرسـش و پاسـخ، 
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 گردد. پیامبر بـا آرامـش و احتـرام و بـی نیز آشکار می حسن خلق عملی پیامبر خدا

اند. پس از پاسـخ سـوم بـه  ناراحتی و تندی چهار بار به یک پرسش تکراری پاسخ داده 
مد و سـؤال کـرد از چیستی دین در پاسخ سؤال چهارم که پرسشگر از پشت سرآ پرسش

به او نگاه و توّجه نمودند و بـا حسـن خلـق پاسـخ سـؤال تکـراری را  پیامبر خدا باز هم
شیخ (فرمود: حسن الخلق نصف الدین  پیامبر خدا مالک بن انس گفته است دادند.
حسن خلق و نیـک خـویی یـک نیمـه  )،۱/۳۷۶: ۱۳۷۵؛ فتال نیشابوری، ۱/۳۰: ۱۳۶۳، صدوق

دین است. در این گفتار نبوی حسن خلق نیمی از دین نامیده شده است. این تعبیر ربط 
 کند. دین و حسن خلق را در سطح عالی تعریف می

 ،)۳/۳۸۳ :تـا بی (تمیمـی آمـدی،الخلق افضـل الـدین  فرمود: حسن امیرمؤمنان امام علی 
جـنس حسـن  ن علوی رابطـۀداری است. در این بیا ین دینتر  خویی افضل و افزون نیک

ر گفتـار دیگـر د امـام علـی خلق و دین در باالترین سطح دینی اعـالم شـده اسـت.
سـر  ،)۴/۵۳؛ تمیمـی آمـدی، ۲۶۳: ۱۳۷۶(لیثـی واسـطی، یمان حسن الخلق اند: رأس اإل  فرموده

خلق اعالم شـده  ایمان حسن خلق است. در این نص علوی باالترین نتیجه ایمان حسن
 ابـن شـعبه حّرانـی،(اند: عنوان صحیفة المؤمن حسن خلقـه  است. در حدیث دیگر فرموده

او خوشـبختی  ، سـرلوحۀ کتـاب مـؤمن و کارنامـۀ)۷۱/۳۹۲تـا: ؛ عالمه مجلسی، بی۲۰۰تا:  بی
 است. در این حدیث علوی نیز جایگاه بلند و بزرگ حسـن خلـق ترسـیم شـده اسـت.

ن اکمـل المـؤمنین ایمانـًا احسـنهم إفرمـود:  سـت امـام بـاقرمحمد بن مسلم گفته ا
کاملترین مؤمنان در ایمان،  ،)۳۹۵و  ۴۷ :۱۳۶۳ابن شعبه حرانـی،  ؛۲/۹۹: ۱۴۰۷(کلینی،  »اخالقاً 
ترین آنان در اخالق اند. در این حـدیث ایمـان کامـل بسـتگی بـه بهتـرین حسـن  نیکو

الیکمـل ایمـان «فرمود:  صادق مفضل بن عمر گفته است شنیدم امام اخالق دارد.
العبد حتی تکون فیه خصال اربع: یحسن خلقه و تسخو نفسه و یمسک الفضل من قوله 

ایمان بنده تـا در او  )،۳۳۰ :۱۴۱۴؛ شیخ طبرسـی، ۱/۸ :۱۳۷۱(برقی،  »و یخرج الفضل من ماله
گردد: خلقـش را نیکوسـازد، و نفسـش را بـا سـخاوت  چهار خصلت نباشد کامل نمی

و زیادی و اضافی سخنش را بگیرد، و زیادی مالش را خارج کنـد و ببخشـد. در  کند،
لت و معیـار کامـل شـدن ، نخستین خصـن حدیث خودسازی و تحسین خلق خویشای

انگیز و  آثـار فـراوان و شـگفتدر گفتار اهل بیـت اعالم گردیده است. ایمان انسان
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است. با مطالعات اخـالق ساز حسن خلق در دنیا و آخرت آموزش داده شده  سرنوشت
 بیت و نصوص حدیثی، ربـط حسـن خلـق بـا فلسـفۀ های اخالقی اهل شناسی در آموزه

بعثت و با میزان و درجات آخرت و محبوبیت الهی و اقربیت به جایگاه نبی دربهشت و 
اند  از پدران خویش نقل کرده امام رضا ا و آخرت به روشنی بیان شده است.خیر دنی

: ۱۴۰۴(ابـن ابـی الحدیـد، فرمود: المؤمن هین لین سمح، له خلق حسـن  که پیامبر خدا
 تـا: بی ؛ عالمـه مجلسـی،۱۲/۱۵۹: ۱۴۰۹؛ شـیخ حـر عـاملی، ۲/۱۷۲: ۱۴۱۰؛ ورام بن ابی فراس، ۶/۳۳۹

در ایـن  خوی و بزرگوار است. برای او حسـن خلـق اسـت. گیر نرم مؤمن آسان) ۷۱/۳۹۱
 ده است.حدیث حسن خلق از صفات مؤمن شناخته ش

ن مثـل هـذا إقـال حبیبـی جبرئیـل: «فرمود:  انس بن مالک گفته است پیامبر خدا 
: ۱۳۸۵، شـیخ صـدوق( »إلیمان اصلها... و حسـن الخلـق ورقهـاالدین کمثل شجرة ثابتة، أ 

 ،دوستم جبرئیل گفت: این دیـن مثـل درخـت ثـابتی اسـت ،)۱۷۹و  ۳۷ تا: ؛ شعیری، بی۲۴۹
برگ آن است. براساس این حدیث پیونـد دیـن و ایمـان  حسن خلق ایمان اصل آن... و

نقـل  امـام بـاقر با حسن خلق در تمثیلی درختی ربط اصـل درخـت و بـرگ اسـت.
، ؛ کلینـی۲/۳۸۹: ۱۳۷۱(برقـی، مان حسـن الخلـق إلیأ فرمودند:  اند که پیامبر خدا کرده
حسن «ب ها ترکیکه در آندر احادیث امام علی ایمان حسن خلق است. )۴/۵۰: ۱۴۰۷
حسن خلق بیان شده اسـت.  ت و آثار و منافع فراوان و گستردۀوجود دارد امتیازا» خلق

  همدم، همراه و همنشین بـی ،»قرین«و » رفیق«بر طبق متن احادیث علوی حسن خلق 
اکــرم «و  ،)۴۰۹ /۶۹: ۱۴۰۳، عالمـه مجلسـی ؛۱۳: ۱۴۰۸؛ حلــوانی ۱۱۳البالغـه، حکمـت  نهج(نظیـر 

؛ ۴۲: ۱۳۹۴؛ کراجکـی، ۳۸حکمـت همـان، (ترین گوهر و نژاد  ترین و پاک و گرامی ،»الحسب
: ۱۴۱۰؛ کراجکـی، ۲/۴۱۸و  ۱/۳۷: ۱۴۱۳(مفیـد، بخش  و عامل عـزت ،)۱۶۰ :۱۳۷۶لیثی واسطی، 

کثرت محبـت و  باعث و )۷۷/۴۲۰و  ۷۱/۳۹۶: ۱۴۰۳؛ عالمه مجلسی،۸۲: ۱۴۱۱؛ عالمه حلی، ۳۲
و زنـدگی نیـک و خـوب و » طیـب عـیش«و  )۴/۵۵۸: ۱۳۶۴(تمیمـی آمـدی، انس نفوس 

و فراخی و افـزایش و روان  ،)۳/۲۱۸: ۱۳۶۸؛ تمیمی آمـدی، ۱۸۸: ۱۳۷۶(لیثی واسطی، خوشایند 
دلیـل  و "برهـان کـرم األعـراق" و، )۳۹۳و  ۳/۲۲۳: ۱۳۶۶(تمیمـی آمـدی، شدن رزق و روزی 
 است.) ۳/۳۹۲: ۱۳۶۶همان، (بزرگ زادگی و نسب اصیل  ها و نشانۀ گرامی بودن ریشه
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۱۲۵  تقسیم اخالق. ۵
پدید آمدن  که سرچشمۀ  الف: ملکاتی شود القی دو بخش میاخالق و ملکات اخ
کـه فضـایل و مکـارم و  ده و زیبـا و خردمندانـه و نیـک اسـتکارهای خوب و پسـندی

شود. ب: ملکاتی که ریشـه و  محاسن اخالقی و اخالق خوب و حسن خلق نامیده می
دو   گوینـد. ایـن که بدان رذایـل اخالقـی می د استاروا و بمنشأ اعمال زشت و پلید و ن

های معادل سوء ظن و  در عربی واژه های لغت و علم اخالق وجود دارد. قسم در کتاب
َزعیـَری و بشـاعه  و ،)۴/۱۴۸۸: ۱۴۰۷(جـوهری، َزَبعبـق  ق ناپسند و زشت وجود دارد؛اخال

، را برابـر )۲/۱۲۱۱و  ۱/۵۲۷: ۱۹۸۷دریـد، (ابـن زقـه و ُطـراِفش حو  ،)۲۵۰و  ۱/۴۹تـا: (فیومی، بی
نیـز خلـق و جمـع آن  در احادیث اهـل بیـت الخلق و سوء الخلق دانسته اند. السئ

 تقسیم شده است.» سوء خلق«و » حسن خلق«اخالق به دو قسم 
تعریف اصطالحی اخالق تنها در انحصار فضائل اخالقی نیست بلکه رذائـل اخالقـی  

اخـالق بـه صـورت جمـع  شود و کلمۀ که خلق جمع بسته   انیزم نیز در آن جای دارد.
های نفسانی  ها و ویژگی استعمال گردد به معنای همه و جمیع یا مجموعه ای از خصلت

باشد که منشأ صـدور کیفیـت و سـبک خاصـی از سـلوک در  فرد یا گروه یا جامعه می
ا صـفت نفسـانی به معنای خصلت یزندگی است. اگر ُخلق به صورت مفرد به کار رود 

الق است. خلق و جمع آن اخ دأ نوع خاصی از عمل و رفتار فردیکه مصدر و مب است
که خلـق   و به هیچ یک اختصاص ندارد زمانی گردد هر دو شامل فضیلت و رذیلت می

، با سیاق جمله و کلمات پیشوند یـا تقات آن درضمن کالم و جمله بیایدیا اخالق ومش
خواجـه عبداللـه انصـاری  گیـرد. فضیلت یا رذیلت تعلق میپسوند به یکی از دو بخش 

، اما نام کند همه با اخالق ارتباط پیدا میکه  خود را در ده قسم تنظیم کرده استکتاب 
در ده بـاب قـرار داده  آن راگذاشـته اسـت و » قسم اخالق«را  قسم چهارم کتاب خود

. واضـع و فتـّوت و انبسـاطو ُخلق و تاست: صبر و رضا و شکر و حیاء و صدق و ایثار 
) ۴/قال الله عزوجل: و انـک لعلـی خلـق عظـیم (قلـم«نویسد:  وی در باب الخلق می

الخلق ما یرجع الیه المتکلف من نعتـه، و اجتمعـت کلمـة النـاطقین فـی هـذا العلـم ان 
حد و هـو بـذل المعـروف و ، و جماع الکالم فیه یدور علی قطب واصوف هو الخلقالت
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 »مکان ذلک فی ثالثة اشـیاء: فـی العلـم و الجـود و الصـبرما یدرک اکّف االذی، و ان
. ای داری تو اخالق عظیم و برجسته خداوند عزوجل فرمود: و ،)۷۶و  ۶۹ :۱۴۱۷(انصاری، 

، و گـردد نج در انسان پدید آیـد بـر میخلق به چیزی از صفات پایدار که به سختی و ر 
تصوف همـان خلـق اسـت و اجمـاع  نکهایسخن گویندگان در این علم اجتماع دارد بر 

و بازداشـتن خـود از وآن انجام معروف بـا رغبـت  گردد ک قطب میکالم در خلق بری
صـبر. وجود و  ،شود: در دانش ، و امکان این فقط در سه چیز درک میآزار مردم است

ای از سـوی اهـل  ای خـاص در معنـای ویـژه بـه گونـه روشن است خلق در این تعریف
دست   که صفت پایدار است و با زحمت به رفته است. وی خلق را نعتتصوف به کار 

و در ایـن معنـای دهـد. ا را در خلق جـای می نامد و برخی از فضائل اخالقی می آید می
دانـد و ُخلـق را  را یک باب از اخالق و با مفهوم مثبت و زیبا می  ابتکاری خویش خلق

ر وحیاء و صدق و ایثار و تواضـع شک در عرض صفات دیگر اخالقی مثل صبر و رضا و
 و فتوت و انبساط قرار داده است.

 حسن ُخلق خاص و عام. ۶
رفتـه اسـت.  به کـاردر دو مفهوم خاص و عام  بیت حسن خلق در احادیث اهل

تـوان اقسـام حسـن خلـق و  با توّجه به همین کاربردهای حسن خلق در متن روایات، می
شناسـی  بنابراین بررسی وتحلیل مفهومی و مفهومبه درستی تشخیص داد.  آن رامصادیق 

یابی حسـن خلـق و کارکردهـای آن ضـرورت  اخالق با مطالعات حدیثی برای مصـداق
 دارد.

 حسن خلق در معنای خاص -۶-۱
های  در پرسش و پاسخ پیرامون مرزهای حسن ُخلق، معنی و شاخصه امام صادق
دیث به پژوهشگران علـم اخـالق ح اند. این عنای خاص را آموزش دادهحسن خلق در م

ابـن محبـوب  را به درسـتی درک کننـد.  کند مفهوم اخالق اسالمی ی کمک میاسالم
قلـت لـه: مـا حـّد «عرض کـرده اسـت:  ه است یکی از اصحاب به امام صادقگفت

 »و تلقـی اخـاک ببشـر حسـن حسن الخلق؟ قال: تلین جناحـک، و تطیـب کالمـک،
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ــی ــیخ صــدوق ۲/۱۰۳: ۱۴۰۷، (کلین ــراس،  ؛۴/۴۱۲: ۱۴۱۳ ،ش ــی ف ــن اب ــی، ۲/۱۸۸: ۱۴۱۰ورام ب ؛ دیلم
سـت؟ امـام فرمـود: عرض کردم: حّد حسن خلـق چی به امام صادق ،)۱/۱۳۴: ۱۴۱۲

که بالین و پهلویت را نرم کنی و مهربان باشی، و گفتارت را پاکیزه  حسن خلق این است
رویی و  سـم و خنـدهنمایی و با ادب و محبت سخن بگویی، و با برادرت با شـادی و تب

در این حدیث مرزهای حسن خلق در کاربرد خـاص آن و در  خوشحالی برخورد کنی.
معنـای  در تبیـین حقیقت حسن خلق در بعد اجتماعی بیان شده است. امام صـادق

حسـن خلـق را بـه نرمـی و  ،اند. امام نشان داده آن راحسن خلق خاص، سه ویژگی 
مودن سخنان در گفتار، و اظهـار شـادی و شـادمانی در لینونت در رفتاربالینی، و پاک ن

اند. این هر سه صـفت اخالقـی در هنگـام برخـورد و  دیدارهای اجتماعی تعریف کرده
 که این سـه صـفت زیبـا همـۀ گردد. روشن است اجتماعی آشکار میدیدارها در روابط 

 صفات زیبای علم اخالق اسالمی نیست.
فت خاص از صفات فراوان و مکارم و محاسـن و بنابراین در این حدیث تنها سه ص 

 فضایل اخالقی در تعریف حسن خلق قرار گرفته است. در واقع امام جعفـر صـادق
اند.  وب محدود نمودهخ و را در برخی صفات اخالقی نیکو  در این تعریف حسن خلق

ق شناسی حسن خلق، تعریف حسن خلـ را در گونه  گونه تببین از حسن خلق توان این می
دقت در سؤال موجب فهم  اصطالحی در کاربرد و معنای خاص و اجتماعی آن نامید.

پرسد: ما حد حسن الخلق؟  می شود. صحابی پرسشگر از امام صادق بهتر حدیث می
شناخت حسن خلق سؤال شده است. کلمۀ در این پرسش از چیستی و معیارهای تمایز و 

اهد امام تعریف کامـل و تمـام عیـار و خو  که پرسشگر می نشان دهنده این است» حّد «
در پاسخ چنین پرسشی تنها از سه  جامع و مانع از حسن خلق ارائه کنند. امام صادق

که حسن خلق در انحصار این  اند. بدیهی است زیبا در روابط اجتماعی یاد نمودهصفت 
آن را تقسیم کرده و حدود یک قسم   ، پس در حقیقت امام حسن خلقنیستسه صفت 

در مقـام بیـان حـدود و مرزهـای  در ایـن حـدیث، امـام صـادق انـد. آموزش داده را
، بـا مکـارم و لق و تمایز حسن خلق در مفهـوم ویـژۀ آنتشخیص حسن خلق از سوء خ

ا در مقام تقسیم حسن خلق بوده وحسن خلق در مفهوم خـاص ر  محاسن اخالقی عام و
ی پرسشگر تعریـف نمـوده و را برا قسم خاص حسن خلق اند. بنابراین امام آموزش داده
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های  خـاص و عـام از نسـبت. نسبت حسـن خلـق در معنـای دهند نشان می آن راارکان 
حسن خلق در معنـای عـام همـواره  چهارگانه، عموم و خصوص مطلق است، در مفهوم

حسن خلق در معنای خاص وجود دارد اما در حسن خلق در معنای خاص چنین نیست 
محاسن اخالقی جمع شود و ممکن است فقط در همان سـه صـفت  امکان دارد با سایر

ای اخالقی ومتـون ه شایسته است این تقسیم بندی حسن خلق در کتابمحدود گردد. 
مفهـوم ومصـداق اخـالق  ثبت این تقسیم حـدیثی بـه درک بهتـر .کالسیک وارد شود
 .کند حسنه کمک می

الملکات و الصفات الراسـخه  الخلق بالضم یطلق علی«نویسد:  محمد باقر مجلسی می 
غالبًا علی  عمال و یطلق حسن الخلقکانت ام قبیحة و هی فی مقابلة األ فی النفس حسنة 

 ،)۷۱/۳۷۳: ۱۴۰۳(عالمـه مجلسـی،  »و مخالطـة النـاس بالجمیـل ما یوجب حسن المعاشـره
گردد نیکو باشد یا زشت، و  خلق با ضمه بر ملکات و صفات پایدار در نفس اطالق می

کات در مقابل اعمال است و حسن خلق غالبـًا بـر آنچـه موجـب حسـن معاشـرت و مل
این بیان، در  شود. عالمه مجلسی در مخلوط شدن جمیل و زیبا با مردم است اطالق می

ره بـه حسـن خلـق در معنـای خـاص دارد. همـان اشا یطلق حسن الخلق غالبا... جملۀ
را   وی معنای غالـب حسـن خلـق اند. هتعریف نمود که امام صادق اخالق اجتماعی

اند  فرموده که با آنچه امام صادق داند مخالطت جمیل می موجبات حسن معاشرت و
این حدیث شناس بـزرگ براسـاس آشـنایی بـا روح احادیـث اهـل  .توافق مفهومی دارد

  .کند را یاد آوری می  با کلمۀ غالبا تقسیم حسن خلق بیت
در عــرض برخــی » حســن خلــق«بر و امامــاندر بسـیاری از احادیــث اخالقــی پیــام

شـک در ایـن قبیـل از احادیـث  ها و محاسـن و مکـارم اخالقـی قـرار دارد. بی فضیلت
اخالقی، حسن خلق تنها یک صفت اخالقی زیبا در کنار صفات اخالقی دیگر است و 

رفته است. به تعبیر دیگر در این روایات حسن خلق  به کاری خاص حسن خلق در معنا
خلق یک از صفات پسندیده اخالقی دینی است. به حکم این احادیث حسن  یک قسم

گیرد و آنچه در تعریف حسن خلق در  صفات زیبا را فرا می مفهوم عام نیز دارد که همۀ
کـاربرد از حسـن  جای گرفت نیز در مصـادیق ایـن معنای خاص در بیان امام صادق

همـراه بـا صـفات » قحسـن خلـ«آنجـا کـه در سـنت معصـومان خلق وجود دارد.
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اخالقی ارزشمند دیگر وجود دارد، راهنمای پژوهشگران برای درک درست حسن خلق 

اربع «فرمود:  باشد. ابو والد حّناط گفته است امام صادق در معنای خاص و عام می
لی قدمه ذنوبًا لم ینقصه ذلـک، قـال: و هـو إن کان من قرنه إمن کنَّ فیه کمل ایمانه و 

: ۱۴۰۷؛ کلینـی، ۲۶: ۱۴۰۲(کـوفی اهـوازی،  »مانة و الحیـاء و حسـن الخلـقاأل ءالصدق و ادا
هرکه چهار چیز داشته باشد ایمانش  ،)۶/۳۵۰: ۱۴۰۷؛ شیخ طوسی، ۲۹۹ تا: بی ؛ شیخ مفید،۲/۹۹

ه باشـد چیـزی از آن نـاقص کامل است و اگر سـر تـا پـایش را هـم گناهـان فـرا گرفتـ
داری  تردید صدق و امانـت  یاء و حسن خلق. ب: راستگویی، ادای امانت، حیگردد نمی

مصداق حسن خلق و از محاسن اخالقی اند اما در این حدیث در عرض حسـن  و حیاء
 به کارای خاص و محدود به آن اند بنابراین حسن خلق در اینجا در معن خلق جای گرفته

مـان اعـدام آوردند، فر گروهی اسیر را نزد پیامبر :اند فرموده امام صادق رود. می
اخبرنی جبرئیـل عـن «همه جز یکی صادر شد، پیامبر در علت رهایی او به وی فرمود: 

: الغیرة الشدیدة علـی حرمـک، یک خمس خصال یحّبها الله و رسولهن فأالله عزوجل 
همـان،  ؛۲۷۱ :۱۳۷۶، شـیخ صـدوق( »والسخاء، و حسن الخلق، و صدق اللسان، و الشـجاعة

ن خبـر داد جبرئیل از جانب خداوند عزوجل به مـ )۱۴۰۹/۳۰۷ ؛ قطب راوندی،۱/۲۸۲: ۱۳۶۲
: غیـرت شـدید که خدا و رسول خدا آنها را دوسـت دارنـد که در تو پنج خصلت است

در چند حدیث سـخاوت  ناموسی، و سخاوت، و حسن خلق، و راستگویی و شجاعت.
یث اخالقـی وجود دارد. در این احاد  ،)۷۱/۳۹۱: ۱۴۰۳(عالمه مجلسـی، خلق با هم  و حسن

های اخالقی نیـک قـرار دارد، در حسـن  در میان تعدادی از خصلت» حسن خلق«که 
 .لق در معنای خاص استعمال شده استخ

 حسن خلق در معنای عام -۶-۲
» اخـالق«آنجا که در متن احایث ُخلق به ضمه خاء جمع بسته شده است و تعبیـر 

 حسن خلق در معنـای عـام همـۀ رساند. می آن راد دارد، حسن خلق در معنای عام وجو 
 گردد. امام علـی خالقی را شامل میها و سجایای زیبا و مطلوب ا صفات و خصلت

 ،)۸/۲۳: ۱۴۰۷(کلینـی رازی،  »رزاقفی سعة األخالق کنوز األ «اند:  وسیله فرموده در خطبۀ
در حـدیث دیگـر  امام علی هاست. های روزی در گستردگی و وسعت اخالقی گنج
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 ،)۳/۳۹۳: ۱۳۶۶تمیمـی آمـدی، ( »رزاق و یؤنس الرفـاقخالق یدر األ حسن األ «: اند فرموده
در جـای  دهـد. سازد و رفیقان را آرامـش و انـس می ها را روان می ها، روزی نیکی خلق

با حسـن اخـالق زنـدگانی  )،۲۱۸ همان،( خالق یطیب العیشاند: بحسن األ  دیگر فرموده
انـد: ارضـی النـاس مـن کانـت  یگر فرمودهدر جای د  گردد. نیک و پاک و بانشاط می

 که اخالق او پسندیده باشـد. خشنودترین مردم کسی است )،۲/۴۱۳همان،(اخالقه رضیه 
 ؛۱۱۹: ۱۳۷۶(لیثـی واسـطی، نهم اخالقـًا اند: اطهرالناس اعراقـًا احسـ در گفتار دیگر فرموده

کــوترین آنــان در ها و نژادهــا، نی ترین مــردم در ریشــه پــاک )،۲/۴۰۵: ۱۳۶۶تمیمــی آمــدی، 
گزینش کارگزاران حکومت از  در نامه به مالک اشتر او را به امام علی اخالق است.

ن داده و در علـت آن بین اهل تجربه و حیاء از بیوتات صـالحه و تقـدم در اسـالم فرمـا
تـرین و  زیرا آنـان دارای گرامی )،۱۳۷ :۱۴۰۴(ابن شعبه حرانی، نهم اکرم اخالقًا اند: فإ نوشته

ظـور در احادیث وجود دارد من» اخالق« در این قبیل موارد که کلمۀ اند. هترین اخالقب
های  بی تردید این احادیث سفارش به عموم فضـیلت استعمال عام است. حسن خلق در

در معنای فراگیر و گسـترده نیز در یک حدیث حسن خلق  اخالقی است. امام علی
و طلـب  ،لـق فـی ثـالث: اجتنـاب المحـارمن الخحسـ«انـد:  گونه تعریف نموده را این

: ۱۴۰۳؛ عالمــه مجلســی، ۱/۹۰: ۱۴۱۰س، (ورام بــن ابــی فــرا »الحــالل، و التوســع علــی العیــال
ها،  خویی در سه چیز است: دوری کردن و پرهیز از حرام حسن خلق و خوش ،)۷۱/۳۹۴

صـفات و خصـال  گشودگی بر عیال. در این حدیث همـۀ و جستجو و طلب حالل، و
و مثبت بر سه محور پرهیز از حرام و طلب حـالل و وسـعت بـر عیـال در مفهـوم و  زیبا

ورود  تردیـد ایـن تبیـین از حسـن خلـق بـا مصداق حسن خلق جای داده شده است. بی
فـرق دارد. بـر » ما حد حسـن الخلـق؟«در پرسش  حسن خلق در پاسخ امام صادق

ور حدیث مـرتبط اسـت و که با سه مح های زیادی است ن حدیث علوی فضیلتطبق ای
 قرار دارد.» حسن خلق«درون 

إنمـا بعثـت انـد:  بعثت و رسالت و نبوت خویش فرموده لسفۀدر تبیین ف پیامبر خدا 
من تنهـا و فقـط  )،۱۶/۲۱۰: ۱۴۰۳* عالمه مجلسـی،  ۸ :۱۳۷۰(طبرسی، ألتمم مکارم األخالق 

ه شدم و فرستاده شـدم. در برای اتمام و به پایان رساندن آموزش مکارم اخالق برانگیخت
در  ،)۳/۹: ۱۴۱۹(متقـی هنـدی، إنمـا بعثـت ألتمـم حسـن األخـالق اند:  بیان دیگر فرموده
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؛ متقـی ۱/۱۹۲: ۱۴۱۸(ابـن سـعد، إنما بعثت ألتمم صالح األخالق اند:  عبارت دیگر فرموده

ارم اللـه تعـالی بعثنـی بتمـام مکـن إ«انـد:  دیگر فرموده در جملۀ ،)۱۱/۱۹۱: ۱۴۱۹هندی، 
ــن األ  ــال محاس ــدی،  »خــالقاألخــالق و کم ــی هن ــان  ،)۱۱/۱۸۷: ۱۴۱۹(متق ــر در بی دیگ

مـن ابتدائـه خالق و محاسنها و اسـتتمام المعـروف افضـل اند: بعثت بمکارم األ  فرموده
های متعدد  شک اخالق در این ترکیب بی ،)۶۹/۴۰۵همان،  ؛۱۶/۲۸۷: ۱۴۰۳(عالمه مجلسی، 

برای » خالقمحاسن األ «و » خالقمکارم األ «و » قحسن األخال«و » صالح األخالق«
های زیبـا و صـفات پسـندیده و  خصـلت ن خلق در معنای عـام بـا گنجـایش همـۀحس

 های خوب آمده است. فضیلت

 گیری نتیجه
شناسی اخالق حـل گردیـد.  اخالق برخی مسائل مفهوم با مطالعات حدیثی در واژۀ

دیثی جایگاه بلنـد و عـالی دارد و ربـط های ح با این تحقیق روشن شد اخالق در آموزه
اخالق با دین و ایمان بنیادین و پایدار است. بررسـی احادیـث اخالقـی نشـان دارد دیـن 
منهای اخالق ناقص است چـون اخـالق بخشـی از هویـت دیـن الهـی اسـت. بنـابراین 

خ «از مـاده  بیت های دینی نیستند. در احادیث اهل اخالق شخصیت  های بی انسان
دو کلمه َخلق با فتحه خاء و ُخلق با ضمه خـاء بـا هـم وجـود دارد. بـا شناسـایی  »ل ق

موضـوع و مفهـوم اخـالق اسـالمی  بیـت کاربردهای ایـن دو واژه در احادیـث اهل
آشکار گردید بررسی موارد تقارن َخلق و ُخلق در متن احادیث موجب فهم أبعاد اخالق 

فـراوان آمـده  بیـت در گفتـار اهل» حسـن خلـق«ُخلق با ضمه خاء با ترکیـب  شد.
ها، اقسام در ضمن احادیث و تحلیل مفهومی آناست. با بررسی کاربردهای حسن خلق 

عنای عـام حسن خلق استنباط گردید. مفهوم و مرزهای حسن خلق در معنای خاص و م
، با ایـن پـژوهش جایگـاه و کارکردهـای هریـک از ایـن دو در احادیث بیان شده است

بعثــت و رســالت پیــامبر اســالم حضــرت  ۀادیــث نمــودار گشــت. فلســفترکیــب در اح
 و اتمام و به پایـان رسـاندن گسـترۀ های حسن خلق آموزش مفهوم و مصداقمحمد
این ترکیـب حسـن خلـق معنـا و مفهـومی  های اخالقی جاویدان بوده است. بنابر ارزش

 گردد. فراگیر و عام دارد که از تعریف حسن خلق در روابط اجتماعی جدا می
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 نامه کتاب
 .قرآن کریم .۱
مکتبة آیة اللـه العظمـی المرعشـی النجفـی،  ،شرح نهج البالغه د بن هبة الله،ابن ابی الحدید، عبدالحمی .۲

 .،۱۴۰۴،قم
 .۱۹۸۷، ، دارالعلم للمالیین، بیروتجمهرة اللغة ،ابن درید ازدی، ابوبکر محمد بن حسن .۳
 .۱۴۱۸، ب العلمیة، بیروت، دارالکتالطبقات الکبری بن سعد،بغدادی، محمد  .۴
 ،قـم حـوزۀ علمیـهمدرسـین  ، جامعۀتحف العقول عن آل الرسول ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، .۵

 .۱۳۶۳ قم،
سعید رضا عسگری و حیـدر  ،ترتیب و تنقیح، ترتیب مقایس اللغه ،ابن فارس بن زکریا، ابوالحسین احمد .۶

 .۱۳۸۷، مسجدی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم
 ،، تحقیـقخـالقفی تهـذیب األ  أو کتاب الطهارهخالق أل تهذیب ا ،ویه، ابوعلی احمد بن محمدابن مسک .۷

 .۱۴۲۷، حیاء التراث العربی، تهرانإسید حسین مؤمنی، مرکز 
 .۱۳۶۳، ، نشر ادب الحوزه، قملسان العرب ،ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم .۸
 .۳۸۹ جا، بی ،، تبریزة األئمهفی معرف کشف الغمهعیسی،  اربلی، علی بن .۹
 .۱۳۶۲، محمد بندر ریگی، انتشارات اسالمی، تهران ، ترجمۀمنجد الطالب بستانی، فؤاد،افرام ال .۱۰
 .۱۴۰۶، ، مشهد، کنگره جهانی امام رضاصحیفة الرضا، امام رضا .۱۱
عـارف ، مؤسسـة المطهـاروآلـه األ  برار فـی احـوال محمـداأل  حلیة بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، .۱۲

 .۱۴۱۱، سالمیة، قماإل 
هـای آسـتان قـدس  ، بنیاد پژوهشثنی عشرلألئمة اإل النظر فی إثبات الوصایة و اإلمامههجة ب ،ــــــ .۱۳

 .۱۴۲۷، رضوی، مشهد
 .۱۳۷۴، بعثت، قم ، مؤسسۀهان فی تفسیر القرآنالبر  ،ــــــ .۱۴
 .۱۳۷۱جا،  ، بیقم ،المحاسن ،برقی، احمد بن محمد .۱۵
، شـرح جمـال الـدین محمـد خوانسـاری، مقدمـه و غررالحکم و دررالکلـم ،حد، عبدالواتمیمی آمدی .۱۶

 .۱۳۶۶، تهران میرجالل الدین حسینی ارموی، دانشگاه تهران،  ،تصحیح
عطـار احمـد  ،، تحقیقالصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة فارابی، ابونصر اسماعیل بن حماد، جوهری .۱۷

 .۱۴۰۷، عبدالمغفور، دارالعلم للمالیین، بیروت
 .تا ، بی، شریف رضی، قمارشاد القلوب الی الصواب ،، حسن بن محمددیلمی .۱۸
 .۱۴۲۷، دلیل ما، قم ،غرراألخبار ،ــــــ .۱۹
 .۱۴۰۴، جا ، بیقرآنفی غریب المفردات ال راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسن بن محمد بن مفضل، .۲۰
رحیم محمـود، انتشـارات عبـدال ،، تحقیـقاساس البالغه ،الله ابوالقاسم محمود بن عمرزمخشری، جار  .۲۱

 .تا ، بیدفتر تبلیغات اسالمی، قم
 .تا ، بی، مطبعة حیدریه، نجفجامع األخبار شعیری، محمد بن علی، .۲۲
های اسالمی آسـتان  ، بنیاد پژوهشمه الی احکام األئمةهدایة االُ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن،  .۲۳

 .۱۴۱۴، قدس رضوی، مشهد
 .۱۴۲۵، ، اعلمی، بیروتمعجزاتاثبات الهداة بالنصوص و ال ،ــــــ .۲۴
یعةتفصیل وسائل الشیع ،ــــــ .۲۵  .۱۴۰۹، قم  ،آل البیت ، مؤسسۀه الی تحصیل مسائل الشر
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 .۱۳۶۲، قم حوزۀ علمیهمدرسین  ، جامعۀالخصال ، محمد بن علی،شیخ صدوق .۲۶
 .۱۴۰۶ دارالشریف الرضی للنشر، قم، ، چاپ اّول ،عمال و عقاب األعمالثواب األ  ،ــــــ .۲۷
 .۱۴۰۳،قم حوزۀ علمیه، جامعه مدرسین معانی األخبار ،ــــــ .۲۸
 .۱۴۱۳، قم حوزۀ علمیۀمدرسین  ، جامعۀمن الیحضره الفقیه ،ــــــ .۲۹
 .۱۴۱۴، ، دارالثقافه، قممالیاأل شیخ طوسی، محمد بن حسن، .۳۰
 .۱۴۰۷، سالمیة، تهران، دارالکتب اإل تهذیب األحکام ،ــــــ .۳۱
 .۱۴۱۳، شیخ مفید، قم کنگرۀ، علی العباد فی معرفة حجج الله رشاداإل  شیخ مفید، محمد بن محمد، .۳۲
 .۱۴۱۳، ، کنگره شیخ مفید، قممالیاأل ،ــــــ .۳۳
 .۱۳۴۴المکتبة الحیدریة، نجف، ، چاپ اّول، نوار فی غرراألخبارمشکاة األ طبرسی، علی بن حسن، .۳۴
، مرعشـی نجفـی، قـم ، مکتبة آیت الله العظمـیمجمع البیان فی تفسیر القرآن طبرسی، فضل بن حسن، .۳۵

۱۴۰۳. 
 .۱۳۷۰، ، الشریف الرضی، قمخالقمکارم األ  ،ــــــ .۳۶
احمـد حسـینی، المطبعـة المرتضـویة،  ،، تحقیـقمجمع البحرین و مطلع النیرین ،طریحی، فخر الـدین .۳۷

 .۱۳۶۲، تهران
 .۱۴۱۳، ، انتشارات علمیه اسالمیه، تهراناخالق ناصری ،طوسی، خواجه نصیرالدین .۳۸
 .۱۴۱۵، اسماعیلیان، قم، تفسیر نورالثقلین دعلی بن جمعه،عروسی حویزی، عب .۳۹
یـادهمع ،عسکری، ابوهالل .۴۰ النشـر  ، بیـت اللـه بیـات، مؤسسـة، تحقیـقجم الفروق اللغویـه بترتیـب و ز

 .۱۴۱۲، االسالمی التابعه لجماعة المدرسین، قم
، تهـران ، وزارت ارشـاد اسـالمی،کشف الیقین فـی فضـائل امیرالمـؤمنین، حلی، حسن بن یوسف .۴۱

۱۴۱۱. 
 .۱۳۹۴، ، اسماعیلیان، تهرانالمیزان فی تفسیر القرآن طباطبائی، محمدحسین،  .۴۲
 .۱۴۰۴، ، دارالکتب االسالمیة، تهرانمرآة العقول فی شرح اخبار الرسول مجلسی، محمدباقر، .۴۳
ی، بیـروت، داراحیاء التراث العرب، چاپ اّول، طهارار الجامعة لدرر اخبار األئمة األ بحاراالنو  ،ــــــ .۴۴

۱۴۰۳. 
، ، قممام المهدیمدرسة اإل، الخاطر نزهة الناظر وتنبیه حسن بن نصر، علوانی، حسین بن محمد بن .۴۵

۱۴۰۸. 
، اسـماعیلیان، قـم ، مؤسسـۀاألخبار فی شـرح االستبصـار مناهج علوی عاملی، احمد بن زین العابدین، .۴۶

 .تا بی
، حسین حـافظ، دارالکتـاب العربـی، بیـروت عبدالرحیم بن ،، تحقیقاحیاء علوم الدین ،غزالی، محمد .۴۷

 .تا بی
 .۱۳۷۵، ، رضی، قمروضة الواعظین و بصیرة المتعظین فتال نیشابوری، محمد بن احمد، .۴۸
 .۱۴۰۶، ، اصفهانین علیمؤمنمام امیرالا ، کتابخانۀالوافی ن،فیض کاشانی، محمد محس .۴۹
 .تا ، بیقم ، جامعه مدرسین حوزهالمحجة البیضاء فی تهذیب االحیاء ،ــــــ .۵۰
 .۱۴۱۵، ، مکتبه الصدر، تهرانتفسیر الصافی ،ــــــ .۵۱
، المکتبـة المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ابوالعباس، احمد بن محمد بن علـی، فیومی حموی، .۵۲

 .تا ، بیالعلمیة، بیروت
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 .۱۴۰۹، های اسالمی، مشهد ، مرکز پژوهشقصص األنبیاءقطب الدین راوندی، سعید بن هبة الله،  .۵۳
 .۱۴۱۴، ، اسوه، قمسفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثارقمی، حاج شیخ عباس،  .۵۴
 .۱۴۱۰، ، دار الذخائر، قمکنز الفوائد کراجکی، محمد بن علی، .۵۵
یاضة الخواطر ،ــــــ .۵۶  .۱۳۹۴، المکتبة المرتضویة، تهران ،معدن الجواهر و ر
 .۱۴۰۷، هرانسالمیة، ت، دارالکتب اإل الکافی مدبن یعقوب،کلینی رازی، مح .۵۷
 .۱۴۰۲، ، المطبعة العلمیة، قمالزهد کوفی اهوازی، حسین بن سعید، .۵۸
 .۱۳۷۶، ، دارالحدیث، قمعیون الحکم و المواعظ لیثی واسطی، علی بن محمد، .۵۹
، ، بیـروت، دارالکتـب العلمیـه۱۴۱۹، فعـالاأل قـوال وکنز العمال فی سنن األ الء الدین،هندی، عمتقی  .۶۰

۱۴۰۶. 
پور،  فرهنگی اسالمی کوشان ، مؤسسۀفی شرح من الیحضره الفقیه ضة المتقینرو  ،مجلسی، محمدتقی .۶۱

 .۱۴۰۶، قم
، ، قممؤسسة آل البیت، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل محدث نوری، حسین بن محمدتقی، .۶۲

۱۴۰۸. 
 .۱۳۹۲، نشر، مشهد دکتر رضا انزابی نژاد، به ،، ترجمهالرائد مسعود، جبران، .۶۳
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