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ﺗﺒﯿﯿﻦ و آﻣﻮزش »اﺧﻼق« ،ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺑﻌﺜﺖ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﯿﺎء و اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤـﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ jاﺳﺖ .ﻧﺼﻮص ﻧﺒﻮی در ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴـﻔﮥ ﺑﻌﺜـﺖ و اﺣﺎدﯾـﺚ ﻓـﺮاوان
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دﯾﻦ و اﺧﻼق اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻔﻬـﻮم و
ﻣﺼﺪاق »اﺧﻼق« در ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﻼم روﺷـﻦ ﺷـﻮد .ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﯽ ﺑـﺮای
ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺼﺪاقﯾﺎﺑﯽ اﺧﻼق ،اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎﻣـﺎن kاﺳـﺖ .در اﯾـﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣـﺪﯾﺜﯽ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﺻـﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﻣﻔﻬـﻮم و
ُ
َ
ﻣﺼﺪاق اﺧﻼق ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﺗﻘﺎرن ﺧﻠﻖ ﺑـﺎ ﻓﺘﺤـﻪ ﺧـﺎء و ﺧﻠـﻖ ﺑـﺎ
ﺿﻤﻪ ﺧﺎء در ﻣﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺧﻼق ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺧﻼقﺷﻨﺎﺳـﯽ از ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ و ﻣﺼـﺪاﻗﯽ ﻫﻤـﯿﻦ
ﺗﮑﺮار ﻣﻘﺎرن و ﺗﻄﺒﯿﻖ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﺴﻦ اﺧـﻼق ﻓـﺮاوان و ﺑﯽﭘﺎﯾـﺎن
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺪﯾﺜﯽ اﻗﺴﺎم ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾـﺪ و ﻣﻔﻬـﻮم و ﻣﺼـﺪاق
ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ دردو ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪ .ﻫـﺪف اﺳـﺘﻨﺒﺎط
ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ واﻗﺴﺎم آن از درون اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺪﯾﺜﯽ وﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒـﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﯾـﺪه
اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :اﺧﻼق ،ﻣﻔﻬﻮم ،اﻗﺴﺎم ،ﻣﺼﺪاق ،ﺣﺪﯾﺚ ،دﯾﻦ

١

ﻣﻘﺪﻣﻪ
»ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ« و ﺿﺪ آن »ﺳﻮء ﺧﻠﻖ« در ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﻓﺮاوان آﻣﺪه اﺳـﺖ و اﺧـﻼق و
ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در آﻣﻮزهﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ و ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی دارد .از اﯾـﻦ رو ﻻزم
اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻌﻨﺎی اﺧﻼق و اﻗﺴﺎم و ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی آن ﺑـﻪ درﺳـﺘﯽ روﺷـﻦ
ُ
َ
ﺷﻮد .ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ ﺧﺎء و ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺿﻤﮥ ﺧﺎء از زوجﻫﺎی ﻣﻘﺎرناﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ اﺣﺎدﯾـﺚ و
ُ
در ﻟﻐﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه و در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ .ﺧﻠـﻖ ﺑـﺎ ﺿـﻤﮥ ﺧـﺎء ﻧﯿـﺰ در
رواﯾﺎت دو ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم و ﺧﺎص دارد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﺗﺒﯿـﯿﻦ
ﮔﺮدد .ﻣﺼﺪاقﯾﺎﺑﯽ اﺧﻼق در دو ﻗﺴﻢ ﺧﺎص و ﻋﺎم آن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮای ﮐﺸـﻒ
ﻣﻔﻬﻮم اﺧﻼق در دو ﻗﺴﻢ ﺧﺎص و ﻋﺎم آن اﺳﺖ.

ُ
َ
 .۱ﺧﻠﻖ و ﺧﻠﻖ در ﻟﻐﺖ

آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﺪﯾﺜﯽ /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / 1399ﺷﻤﺎرة ٧

ﻟﻐﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت َﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﮥ ﺧﺎء ﺑﺎ ُﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺿﻤﮥ ﺧﺎء ّ
ﺗﻮﺟﻪ دارﻧـﺪ و در ﻣـﺎده
خ ل ق از اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .در اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳـﺖ:
َ
َ
ُ
»و اﻟﺨﻠﻖ ﯾﻘﺎل ﻓﯽ ﻣﻌﻨﯽ اﻟﻤﺨﻠﻮق و اﻟﺨﻠﻖ )ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ( و اﻟﺨﻠﻖ )ﺑﺎ ﺿﻤﻪ( ﻓﯽ اﻷﺻﻞ واﺣﺪ
ّ َ
ﱠ
اﻟﺼﺮم و ﱡ
ﮐﺎﻟﺸﺮب و اﻟ ﱡﺸﺮب و ﱠ
ﺧﺺ اﻟﺨﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻬﯿﺌـﺎت و اﻷﺷـﮑﺎل و اﻟﺼـﻮر
اﻟﺼﺮم ﻟﮑﻦ
اﻟﻤﺪرﮐﺔ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ و ُﺧ ﱠ ُ ُ
ُ
ﺺ اﻟﺨﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮی و اﻟﺴﺠﺎﯾﺎ اﻟﻤﺪرﮐﺔ ﺑﺎﻟﺒﺼﯿﺮة« )راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ:۱۴۰۴ ،
َ
َ
ﻣﺎده ﺧﻠﻖ ،(۱۵۸ ،ﺧﻠﻖ )ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ ﺧﺎء( در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺨﻠﻮق و ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺧﻠﻖ
ُ
َ
ُ
)ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ ﺧﺎء( و ﺧﻠﻖ )ﺑﺎ ﺿﻤﻪ ﺧﺎء( در اﺻﻞ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺷـﺮب و ﺷـﺮب و َﺻـﺮم و
َ
ُﺻﺮم )ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ و ﺿﻤﻪ( وﻟﯽ ﺧﻠﻖ )ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ ﺧﺎء( ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎ و ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ُ
ﺑﺎ ﺑﺼﺮ و ﭼﺸﻢ ﻇﺎﻫﺮ درک ﻣﯽﺷﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه و ﺧﻠﻖ )ﺑﺎ ﺿﻤﻪ ﺧﺎء( ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ
و ﺳﺠﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت و ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻃﻦ و درون درک ﻣﯽﮔﺮدد اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.
َ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ ﺧﺎء ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﺷﮑﺎر ﺟﺴﻢ و ﺑﺪن اﻧﺴـﺎن
ُ
ﺗﻌﻠﻖ دارد و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ اﻣـﺎ ﺧﻠـﻖ در ﺑـﺎﻃﻦ و درون ﺑـﺪن اﺳـﺖ و ﺑـﺎ
ﭼﺸﻢ ﻗﻠﺐ و ﺑﺼﯿﺮت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم در ﻣﺎده ﺧﻠﻖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »اﻟﺨـﺎء واﻟـﻼم و اﻟﻘـﺎف

۱۱۳

ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺼﺪاقﯾﺎﺑﯽ واژة »اﺧﻼق« در اﺣﺎدﯾﺚ

ّ
اﻟﺴـﺠﯿﺔ
اﺻﻼن :اﺣﺪﻫﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺸﺊ و اﻵﺧﺮ ﻣﻼﺳﺔ اﻟﺸﺊ ...و ﻣﻦ ذﻟﮏ اﻟﺨﻠـﻖ و ﻫـﻮ
ّ
ّ
ﻷن ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻗﺪ ﻗﺪر ﻋﻠﯿﻪ« )اﺑﻦ ﻓـﺎرس ،(۳۹۵ :۱۳۸۷ ،ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺣـﺮف ﺧـﺎء و ﻻم و ﮐـﺎف دو
اﺻﻞ دارد؛ ﯾﮑـﯽ از آﻧﻬـﺎ ﺗﻘـﺪﯾﺮ ﺷـﺊ و اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ و دﯾﮕـﺮی ﻧﺮﻣـﯽ و
ُ
ﻫﻤﻮاری ...از ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ اول ُﺧ ُﻠﻖ اﺳﺖ و آن ّ
ﺳﺠﯿﻪ و ﺧﻮی اﺳﺖ ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻠـﻖ
ﺑﺮ آن ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻓﺎرس در اﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻟﻐـﻮی ﻣـﺎدۀ ﺧﻠـﻖ ،از اﻧـﺪازه ﮔـﺮﻓﺘﻦ و
اﻧﺪازه ﭼﯿﺰی را ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺪر و ﻣﻘﺪار ﯾـﺎد ﮐـﺮده اﺳـﺖ و ﺳـﺠﯿﻪ و ﺧـﻮی را
ُ
ُ
ﺧﻠﻖ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻠﻖ ،ﺧﻮد اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﮐـﺮده و آن را ﮐﺴـﺐ ﮐـﺮده و ﺑـﺎ او
ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺨﺸﺮی ﻧﯿﺰ در ﻗـﺮن ﺷﺸـﻢ اﯾـﻦ دو اﺻـﻞ را ﺑـﺮای ﺧﻠـﻖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ و
ُ
ُ
درﺑﺎرۀ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »و ﻟﻪ ﺧﻠﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﯿﻘﻪ ،و ﻫﯽ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣـﻦ ﻃﺒﯿﻌﺘـﻪ و
ّ
ُ
ﺗﺨﻠﻖ ﺑﮑﺬا) « ..زﻣﺨﺸﺮی ،ﺑﯽﺗـﺎ ،(۱۱۹ :ﺑﺮای او ُﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ و ﺧﻠﯿﻘـﻪ اﺳـﺖ و آن ﭼﯿـﺰی
اﺳﺖﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ او ﺑﺮ آن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ﭼﻨﺎن ﺗﺨﻠﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر درﺑـﺎرۀ
ُ
ّ
اﻟﺴﺠﯿﺔ .ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺿـﻤﻪ ﻻم و
ﺧﻠﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﻮ ﺑﻀﻢ ﻻم و ﺳﮑﻮﻧﻬﺎ :اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﻄﺒﻊ و
َ
ﺳﮑﻮن آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﻦ و ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺠﯿﻪ و ﺧﻮی اﺳﺖ ،وی در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﻔﺎوت ﺧﻠـﻖ
ُ
و ﺧﻠﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ »ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠـﻖ اﻧـﻪ ﻟﺼـﻮرة اﻹﻧﺴـﺎن اﻟﺒﺎﻃﻨـﻪ و ﻫـﯽ و ﻧﻔﺴـﻪ و
َ
اوﺻﺎﻓﻬﺎ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺨﻠﻖ ﻟﺼﻮرﺗﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮة و اوﺻﺎﻓﻬﺎ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻬﺎ و ﻟﻬﻤـﺎ
اوﺻﺎف ﺣﺴﻨﺔ و ﻗﺒﯿﺤﻪ ،و اﻟﺜﻮاب و اﻟﻌﻘﺎب ﯾﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎوﺻﺎف اﻟﺼـﻮرة اﻟﺒﺎﻃﻨـﻪ اﮐﺜـﺮ ﻣﻤـﺎ
ُ
ﯾﺘﻌﻠﻘـﺎن ﺑﺎوﺻــﺎف اﻟﺼــﻮرة اﻟﻈـﺎﻫﺮه و ﻟﻬــﺬا ﺗﮑـ ّـﺮر ﻣــﺪح ﺣﺴـﻦ اﻟﺨﻠــﻖ و ذم ﺳــﻮﺋﻪ ﻓــﯽ
اﻻﺣﺎدﯾﺚ« )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ۸۶ /۱۰ :۱۳۶۳ ،و  ،۸۷ﻣﺎده ﺧﻠـﻖ( ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺴﻦ ﺧﻠـﻖ اﯾـﻦ اﺳـﺖﮐـﻪ
ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺻﻮرت ﺑـﺎﻃﻨﯽ اﺳـﺖ و آن ﺻـﻮرت ﺑـﺎﻃﻨﯽ و ﻧﻔـﺲ او و اوﺻـﺎف و ﻣﻌـﺎﻧﯽ
َ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺧﻠﻖ ﺑﺮای ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ و اوﺻﺎف و ﻣﻌـﺎﻧﯽ آن اﺳـﺖ و ﺑـﺮای
ﺻﻮرت ﺑﺎﻃﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺻﻔﺎت ﻧﯿﮑﻮ و زﺷﺖ اﺳﺖ ،و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﺑـﻪ اوﺻـﺎف ﺻـﻮرت
ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اوﺻﺎف ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺣﺴﻦ ﺧﻠـﻖ
و ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺳﻮء ﺧﻠﻖ در اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻗﯿﻘﺎ ﻋﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرت را ﻃﺮﯾﺤـﯽ
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ آورده اﺳﺖ )ﻃﺮﯾﺤﯽ ۱۵۸ /۵ :۱۳۶۲ ،ﻣﺎده ﺧﻠﻖ(.
ً
ُ
َ
اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ در ﻓﺮق ﺧﻠﻖ و ﺧﻠﻖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »اﻟﺨﻠﻖ و اﻟﺨﻠﻖ ﻋﺒﺎرﺗﺎن ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺘﺎن ﻣﻌﺎ
َ
ُ
َ
ﯾﻘﺎل :ﻓﻼن ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ و اﻟﺨﻠﻖ أی ﺣﺴﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮ و اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﯿﺮاد ﺑﺎﻟﺨﻠﻖ اﻟﺼﻮرة اﻟﻈﺎﻫﺮة
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ّ
ﻣﺮﮐﺐ ﻣﻦ ﺟﺴﺪ ﻣﺪرک ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ و ﻣـﻦ
و ﯾﺮاد ﺑﺎﻟﺨﻠﻖ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ و ذﻟﮏ ﻷن اﻹﻧﺴﺎن
روح و ﻧﻔﺲ ﻣﺪرﮐﺔ ﺑ ﺎﻟﺒﺼﯿﺮة ،و ﻟﮑﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻫﯿﺌﺔ و ﺻﻮرة إﻣﺎ ﻗﺒﯿﺤﺔ و إﻣﺎ ﺟﻤﯿﻠـﺔ و
ً
اﻟﺮوح اﻟﻤﺪرﮐﺔ ﺑﺎﻟﺒﺼﯿﺮة اﻋﻈﻢ ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺪ اﻟﻤﺪرک ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ« )ﻏﺰاﻟﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ۹۷/۸ :؛ ﻓـﯿﺾ
ُ
َ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺑﯽﺗـﺎ ،(۹۵ /۵ :ﺧﻠﻖ و ﺧﻠـﻖ دو ﻋﺒﺎرتاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﮔﻔﺘـﻪ
ُ
َ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻓﻼﻧﯽ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و ﺧﻠﻖ دارد ﯾﻌﻨﯽ دارای ﺣﺴﻦ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑـﺎﻃﻦ اﺳـﺖ ﭘـﺲ ﺑـﺎ
ُ
َ
ﺧﻠﻖ ﺻﻮرت ﻇـﺎﻫﺮی و ﺑـﺎ ﺧﻠـﻖ ﺻـﻮرت ﺑـﺎﻃﻨﯽ اراده ﻣﯽﺷـﻮد ﭼـﻮن اﻧﺴـﺎن ﻣﺮﮐـﺐ از
ﺟﺴﺪی اﺳﺖﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺼﺮ و ﭼﺸﻢ درک ﻣﯽﮔﺮدد و از روح و ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﺼـﯿﺮت درک
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از آن دو ﻫﯿﺌﺖ و ﺻﻮرﺗﯽ زﺷﺖ ﯾﺎ زﯾﺒﺎﺳـﺖ و روح درک ﺷـﻮﻧﺪ
ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت از ﺟﺴﺪ و ﺑﺪن درک ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﺼﺮ و ﭼﺸﻢ ﻗـﺪر و ﻣﻨﺰﻟـﺖ ﺑﺰرگﺗـﺮی دارد.
ُ
َ
ﻏﺰاﻟﯽ و ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دو واژه ﺧﻠﻖ و ﺧﻠﻖ ،ﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻘﺎرن و
ّ
ﻣﻌﯿﺖ اﯾﻦ دو ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺼﻮد واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺻﻮرت و ﻫﯿﺄت ﻇﺎﻫﺮی و زﺷﺖ و زﯾﺒﺎی آﻧﻬﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺑﺰار درک آن ﻫﯿﺌﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺼـﺮ
ُ
َ
ﯾﺎ ﺑﺼﯿﺮت ،و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺟﺴﺪ و ﺑﺪن و ﺧﻠﻖ ﺑﺎ روح و ﻧﻔﺲ را آﻣـﻮزش ﻣﯽدﻫﻨـﺪ .ﺑـﻪ
ُ
َ
ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ و ﺧﻠﻘﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺧﻠﻖ ﺑـﺎ ﺿـﻤﻪ ﺧـﺎء و ﺧﻠﻘـﺖ
َ
ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ،ﺑﯽﺗﺎ .(۹۹ /۸ :اﻟﺮاﺋﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ ﺧﺎء را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻓﺮﯾﺪه
ُُ
ََ
و ﻣﺨﻠﻮق و ﻣﺮدﻣﺎن و ﻣﺼﺪر آن را ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ ﺧﺎء و ﻻم و ﺟﻤﻊ آن را ﺧﻠﻮق ﺑـﺎ ﺿـﻤﻪ
ُ
ﺧﺎء و ﻻم ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺿﻤﻪ ﺧﺎء را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮﺷﺖ و ﺧﻮی و ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻋﺎدت و
ﺟﻤﻊ آن را اﺧﻼق ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .وی ﺟﻤﻊ ﺧﻠﯿﻘﻪ را ﺧﻠﯿﻖ و ﺧﻼﺋﻖ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻠﯿﻘﻪ
را آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن و ﻣﺮدم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﺷﺖ آدﻣﯽ اﻋـﻼم ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﻣﺴـﻌﻮد ۳۵۶ :۱۳۹۲ ،و .(۳۵۷
َ
ﻣﻨﺠﺪاﻟﻄﻼب ﻧﯿﺰ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ ﺧﺎء را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻄﺮت و ﺧﻠﻘﺖ و آﻓﺮﯾـﺪن و آﻓـﺮﯾﻨﺶ و
َ
ُ
ﺟﻤﻊ ﺧﻠﻘﺖ را ِﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﺧﺎء و ﻓﺘﺤﻪ ﻻم ،و ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺿﻤﻪ ﺧﺎء را ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺧـﻮی و
ﻃﺒﻊ و ﻃﺒﯿﻌﺖ و ّ
ﻣﺮوت و ﮔﺬﺷﺖ و ﻋﺎدت و ﺟﻤﻊ آن را اﺧـﻼق ﻣﯽداﻧـﺪ )اﻓـﺮام ﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ،
َ
 ،(۱۴۲ :۱۳۶۱ﺑﺎ دﻗﺖ در ﮔﺰارشﻫﺎی اﻫﻞ ﻟﻐﺖ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺮوف اﺻﻠﯽ ﺧﻠﻖ
ُ
و ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ و ﺿﻤﻪ ﺧﺎء ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﺧﺎء و ﻻم و ﻣﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼـﺪاق
ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺗﻔﺎوت دارد .ﻓﻬﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ درک ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾـﻦ واژﮔـﺎن در
َ
ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ ﺧﺎء ﺻﻮرت و ﺑﺪن و ﺟﺴﻢ و ﮐﺎﻟﺒـﺪ و

ُ
ﻇﺎﻫﺮ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد اﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺿﻤﮥ ﺧﺎء ﺳﯿﺮت و ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روﺣﯽ و
َ
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻃﻨﯽ و دروﻧﯽ اﻧﺴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .وﺳﯿﻠﻪ و اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻠـﻖ ﺣـﻮاس و
ُ
ﭼﺸﻢ ﺳﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺑﺰار درک ﺧﻠﻖ ﭼﺸﻢ ﺑﺼﯿﺮت و ﻋﻘـﻞ و ﻗﻠـﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،اﺧـﻼق ﺑـﺎ
ﭼﺸﻢ ﺑﺪن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭼﻮن ﭼﺸﻢ و ﺣﻮاس ﺑﺪن ﺗﻨﻬﺎ آﺛﺎر و ﻣﻌﻠﻮل آن را ﻣﯽﺑﯿﻨـﺪ اﻣـﺎ
ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻠﺖ و اﺻﻞ آن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ .ﺻﻔﺖ ﺳﺨﺎوت ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ رﻓﺘـﺎر و ﮔﻔﺘـﺎر وی
درک ﻣﯽﺷﻮد و در ﻋﻤﻞ او آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد اﻣﺎ ﺧﻮد ﺻﻔﺖ ﺳﺨﺎوت ﮐﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺎﻃﻦ
اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل از راه ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﯽﺗﻮان رﺳﯿﺪ.

۱۱۵

ُ
 .۲ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺧﻠﻖ

ُ
ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺧﻼق ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ﺧﻠـﻖ ﺑـﺎ ﺿـﻤﻪ ﺧـﺎء ارﺗﺒـﺎط دارد .ﻋﻠﻤـﺎی
ُ
اﺧﻼق و اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺎن ﻣﻌﻨﺎص اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺧﻼق و ﺧﻠﻖ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ:

ُ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »ﺣﻘﯿﻘـﺔ اﻟﺨﻠـﻖ ﻣـﺎ ﯾﺄﺧـﺬ اﻹﻧﺴـﺎن
ً
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻵداب و اﻧﻤﺎ ّ
ﺳﻤﯽ ﺧﻠﻘﺎ ﻻﻧﻪ ﯾﺼﯿﺮ ﮐﺎﻟﺨﻠﻘﻪ ﻓﯿﻪ ﻓﺎﻣﺎ ﻣﺎ ﻃﺒـﻊ ﻋﻠﯿـﻪ ﻣـﻦ اﻵداب
ﻓﺎﻧﻪ اﻟﺨﯿﻢ ﻓﺎﻟﺨﻠﻖ ﻫﻮ اﻟﻄﺒﻊ اﻟﻤﮑﺘﺴﺐ و اﻟﺨﯿﻢ ﻫﻮ اﻟﻄﺒﻊ اﻟﻐﺮﯾﺰی« )ﺷـﯿﺦ ﻃﺒﺮﺳـﯽ:۱۴۰۳ ،

ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺼﺪاقﯾﺎﺑﯽ واژة »اﺧﻼق« در اﺣﺎدﯾﺚ

در اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮی در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳـﺖ :ﻋﻠﻤـﯽ اﺳـﺖ ﺑـﻪ آﻧﮑـﻪ ﻧﻔـﺲ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻠﻘﯽ اﮐﺘﺴﺎب ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ اﺣﻮال و اﻓﻌﺎل ﮐﻪ ﺑـﻪ اراده از او
ﺻﺎدر ﺷﻮد ﺟﻤﯿﻞ و ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮد ﭘﺲ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﻔـﺲ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﻮد از آن ﺟﻬـﺖ
ﮐﻪ از او اﻓﻌﺎل ﺟﻤﯿﻞ و ﻣﺤﻤﻮد ﯾﺎ ﻗﺒﯿﺢ و ﻣـﺬﻣﻮم ﺻـﺎدر ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﺪ ﺑﺤﺴـﺐ اراده او و
ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد اول ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻌﻠـﻮم ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧﻔـﺲ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴـﺖ و ﻏﺎﯾـﺖ ﮐﻤـﺎل او
ﭼﯿﺴﺖ؟ )ﻃﻮﺳـﯽ ۱۴ :۱۴۰۳ ،و  ،(۱۵اﺑﻦ ﻣﺴﮑﻮﯾﻪ در ﺣﺪ و ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺧﻠـﻖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ
»اﻟﺨﻠﻖ ﺣﺎل ﻟﻠﻨﻔﺲ داﻋﯿﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﯽ اﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻓﮑﺮ و ّروﯾﻪ« )اﺑـﻦ ﻣﺴـﮑﻮﯾﻪ:،۱۴۳۷ ،
 ،(۱۱۵ﺧﻠﻖ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﺑـﺮای ﻧﻔـﺲ ﮐـﻪ ﻧﻔـﺲ را ﺑـﺮ اﻧﺠـﺎم ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ دﻋـﻮت
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﮑﺮ و درﻧﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻮﻫﻼل ﻋﺴﮑﺮی در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻠـﻖ
ُ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻟﺨﻠﻖ اﻟﻌﺎدة اﻟﺘﯽ ﯾﻌﺘﺎدﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎن )ﻋﺴﮑﺮی ،(۱۳۷/۱ :۱۴۱۲ ،ﺧﻠﻖ ﻋـﺎدﺗﯽ
اﺳﺖﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻠﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳـﺖ
َُ
»اﻟﺨﻠﻖ ﮐﯿﻔﯿﺔ ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ اﻷﻓﻌـﺎل ﺑﺴـﻬﻮﻟﻪ« )ﻃﺮﯾﺤـﯽ ،(۱۵۷/۵ :۱۳۶۲ ،ﺧﻠـﻖ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖﮐﻪ از آن ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.

آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﺪﯾﺜﯽ /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / 1399ﺷﻤﺎرة ٧

ُ
 ،(۳۳۳ /۵ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻠﻖ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖﮐﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن از آداب ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺧﻠـﻖ ﻧﺎﻣﯿـﺪه
ﺷﺪه ﭼﻮن ﻣﺜﻞ ﺧﻠﻘﺖ در آن ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ او از آداب ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺧـﯿﻢ اﺳـﺖ
ﭘﺲ ﺧﻠﻖ ﻃﺒﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﯿﻢ ﻃﺒـﻊ ﻏﺮ ﯾـﺰی اﺳـﺖ .در اﻟﻤﺤﺠـﺔ اﻟﺒﯿﻀـﺎء ﻓـﯽ
ُ
ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﯿﺎء آﻣﺪه اﺳﺖ »ﻓﺎﻟﺨﻠﻖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻫﯿﺌﺔ ﻟﻠﻨﻔﺲ راﺳﺨﺔ ﺗﺼـﺪر ﻋﻨﻬـﺎ اﻷﻓﻌـﺎل
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ و ﯾﺴﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﯽ ﻓﮑﺮ و روﯾﺔ ،ﻓﺎن ﮐﺎﻧﺖ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ اﻷﻓﻌﺎل
ً
ً
ً
اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮده ﻋﻘﻼ و ﺷﺮﻋﺎ ﺳﻤﯿﺖ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺧﻠﻘﺎ ﺣﺴﻨﺎ و ان ﮐﺎن اﻟﺼﺎدر ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻓﻌـﺎل
ُ ً ً
ُ
اﻟﻘﺒﯿﺤﺔ ّ
ﺳﻤﯿﺖ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﺘﯽ ﻫﯽ اﻟﻤﺼﺪر ﺧﻠﻘﺎ ﺳﯿﺌﺎ« )ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺑﯽﺗـﺎ ،(۹۶/۵:ﺧﻠﻖ ﻫﯿﺌﺖ
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻮاری اﺳﺖﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ از او ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ و آﺳﺎﻧﯽ ﺑﯽﻧﯿـﺎز از اﻧﺪﯾﺸـﻪ و ﺑـﯽ درﻧـﮓ
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ اﮔﺮ آن ﻫﯿﺌﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه ﻋﻘﻠـﯽ و
ُ
ﺷﺮﻋﯽ از آن ﺻﺎدر ﺷﻮد »ﺧﻠﻖ ﺣﺴﻦ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ از آن ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺒﯿﺢ و زﺷﺖ
ُ
ﺻﺎدر ﺷﻮد ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﻞ ﺻﺪور آن »ﺧﻠﻖ ﺳﯿﺊ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ورام ﺑﻦ اﺑﯽ ﻓﺮاس در »ﺑﯿﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟـﺬی ﯾﻨـﺎل ﺑﺤﺴـﻦ اﻟﺨﻠـﻖ ﻓـﯽ اﻟﺠﻤﻠـﻪ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ
»ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﯽ اﻋﺘﺪال ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﻞ و اﻟﻤﯿﻞ اﻟﯽ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺠﻤﯿﻠـﻪ ،ﻓـﺎن اﻟﻌﺎﻗـﻞ
اﻟﺮاﻏﺐ ﻗﺎدر ﻋﻠﯽ ان ﯾﺤﺴﻦ اﺧﻼﻗﻪ و ﯾﺰﯾﻦ اﻓﻌﺎﻟـﻪ و ﯾـﺆدب ﻧﻔﺴـﻪ ﺑﻐﯿـﺮ ﺗﻌﻠـﻢ ﻣـﻦ ﻋـﺎﻟﻢ
ﮐﻌﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ و ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻧﺒﯿﺎء و اﻷﺋﻤﺔ kو ﻣﻦ اراد ﻣﺜﻞ ذﻟﮏ ﻗـﺪر
ﻋﻠﯿﻪ و ﻫﻮ ﻣﺘﻤﮑﻦ و رﺑﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﯿﮑﺘﺴﺐ ﻫﺬه اﻷﺧﻼق ﺑﻤﺠﺎﻫﺪة
اﻟﻨﻔﺲ و اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ ...ﯾﻨﺒﻐﯽ ﻟﻼﻧﺴﺎن ان ﯾﻬﺬب اﺧﻼﻗﻪ و ﯾﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﮐﻤﺎ ان اﻟﻤﺮﯾﺾ ﯾﻨﺒﻐﯽ ﻟﻪ
أن ﯾﻌﺎﻟﺞ ﺑﺪﻧﻪ و ﺻﺤﺘﻪ ...و اﺻﻞ ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻟﻨﻔﺲ ان ﯾﻘﻒ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﯽ ﻋﯿﻮب ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻤﻦ
ﮐﻤﻠﺖ ﺑﺼﯿﺮﺗﻪ ﻟﻢ ﺗﺨﻒ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﯿﻮﺑﻪ ﻓﺎذا اﻋﺮف اﻟﻌﯿﻮب اﻣﮑﻨﻪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ و اﮐﺜﺮ اﻟﺨﻠﻖ
ً
ﺟﺎﻫﻠﻮن ﺑﻌﯿﻮﺑﻬﻢ ...ﻓﺎذا ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا ﻗﻄﻌﺎ ان ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ ﯾﻤﮑﻦ اﮐﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎدة
ً
و اﻟﺮﯾﺎﺿﻪ و ﻫﯽ ﺗﮑﻠﻒ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ اﺑﺘﺪاء ﻟﺘﺼﯿﺮ ﻃﺒﻌﺎ ﻟﻪ« )اﺑﻦ اﺑـﻮ ﻓـﺮاس:۱۴۱۰ ،
،(۹۴ - ۹۱
ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال درﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪن و ﺻـﺤﺖ ﻋﻘـﻞ و ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی زﯾﺒـﺎ ﺑـﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد زﯾﺮا ﻋﺎﻗﻞ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﻼق ﺧﻮد را ﻧﯿﮑﻮ ﺳـﺎزد و ﮐﺎرﻫـﺎﯾﺶ
را آراﺳﺘﻪ ﮐﻨﺪ و ﻧﻔﺴﺶ را ﺑﺪون ﻓﺮاﮔﯿﺮی از داﻧﺸﻤﻨﺪی ادب ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ و
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اﻣﺎﻣﺎن .kﻫﺮﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ ارادهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮ
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آن دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ از راه آﻣﻮزش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﭘـﺲ اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ
ﻣﺠﺎﻫﺪۀ ﻧﻔﺲ و رﯾﺎﺿﺖ ،اﺧﻼق را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ اﻧﺴـﺎن اﺧﻼﻗـﺶ را
ﺗﻬﺬﯾﺐ و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮐﻨﺪ و آن را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و درﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺳﺰاوار اﺳﺖ
ﺑﺪن و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ و ﻋﻼج ﮐﻨﺪ و اﺻﻞ ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ اﯾﻦ اﺳـﺖﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن از
ﻋﯿﻮب ﻧﻔﺴﺶ آ ﮔﺎه ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺼﯿﺮﺗﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ﻋﯿﺐﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ
ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻮب را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺮوج و ﻧﺠـﺎت از آن ﺑـﺮای او اﻣﮑﺎنﭘـﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷـﻮد و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﻮب اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎآ ﮔﺎﻫﺎﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄـﻊ داﻧﺴـﺘﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺒﺎ و اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﺎ ﻋﺎدت و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﺗﻤﺮﯾﻦ و
رﯾﺎﺿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖﮐﻪ در آﻏﺎز ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را از روی زﺣﻤﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑـﺮای او
ﻋﺎدی و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ از اﺧﻼق ،ﻫﻢ اﺧﻼق ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ ،و ﻫـﻢ ﺿـﺮورت
ﺗﻬﺬﯾﺐ اﺧﻼق از ﻋﯿﻮب ،و ﻫﻢ راه ﺧﺮوج از ﻋﯿـﻮب و رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ روﺷـﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺴﻌﺎدات ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻟﺨﻠﻖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻠﮑـﺔ ﻟﻠـﻨﻔﺲ ﻣﻘﺘﻀـﯿﺔ ﻟﺼـﺪور
اﻷﺧﻼق ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ دون اﺣﺘﯿﺎج إﻟﯽ ﻓﮑﺮ و روﯾﻪ و اﻟﻤﻠﮑﺔ ﮐﯿﻔﯿﺔ ﻧﻔﺴـﺎﻧﯿﺔ ﺑﻄﯿﺌـﺔ اﻟـﺰوال،
ﺑﺎﻟﻘﯿﺪ اﻷﺧﯿﺮ ﺧﺮج اﻟﺤﺎل ﻷﻧﻬﺎ ﮐﯿﻔﯿﺔ ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺔ ﺳـﺮﯾﻌﺔ اﻟـﺰوال« )ﻧﺮاﻗـﯽ ،ﺑـﯽﺗـﺎ ،(۵۵/۱ :ﺧﻠـﻖ
ﻣﻠﮑﻪای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺪور اﺧﻼق ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و درﻧـﮓ
در ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ و ﻣﻠﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی زاﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻗﯿﺪ اﺧﯿﺮ ﺣﺎل
ﺧﺎرج ﺷﺪ ﭼﻮن ﺣﺎل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻟﺨﻠﻖ ﻫـﻮ اﻟﻤﻠﮑـﺔ اﻟﻨﻔﺴـﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘـﯽ ﺗﺼـﺪر
ﻋﻨﻬﺎ اﻷﻓﻌـﺎل ﺑﺴـﻬﻮﻟﺔ و ﯾﻨﻘﺴـﻢ إﻟـﯽ اﻟﻔﻀـﯿﻠﺔ اﻟﻤﻤﺪوﺣـﺔ ﮐﺎﻟﻌﻔـﻪ و اﻟﺸـﺠﺎﻋﺔ و اﻟﺮذﯾﻠـﺔ
ُ
اﻟﻤﺬﻣﻮﻣﺔ ﮐﺎﻟﺸﺮه و اﻟﺠﺒﻦ ﻟﮑﻨﻪ إذا اﻃﻠﻖ ﻓﻬﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﺨﻠﻖ اﻟﺤﺴـﻦ« )ﻋﻼﻣـﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﺋﯽ ،ﺑﯽﺗـﺎ:
ُ
 ،(۲۷/۲۰ﺧﻠﻖ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ از آن ﺻـﺎدر ﮔـﺮدد و ﺑـﻪ دو ﻗﺴـﻢ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﻤﺪوﺣﻪ و ﺳﺘﻮده ﻣﺜﻞ ﻋﻔﺖ و ﺷـﺠﺎﻋﺖ و رذﯾﻠـﺖ ﻣﺬﻣﻮﻣـﻪ و
ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺷﺪه ﻣﺜﻞ ﺑﺨﻞ و ﺗﺮس ،ﻟﮑـﻦ ﻫﺮﮔـﺎه ﺧﻠـﻖ ﻣﻄﻠـﻖ ﺑﺎﺷـﺪ از آن »ﺧﻠـﻖ ﺣﺴـﻦ«
ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺧﻼق
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ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺧﻼق در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﺎی اﺧﻼق ذﮐﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ در آﻧﻬﺎ
روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎﯾﯽﮐﻪ ﻗﺪﻣﺎء و ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺑـﺮای اﺧـﻼق اراﺋـﻪ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ ،ﺣـﺎوی
ُ
ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳـﺖ .ﺧﻠـﻖ ﻣﻠﮑـﻪ و ﻫﯿﺌـﺖ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ راﺳـﺦ و ﭘﺎﯾـﺪار
ُ
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺧﻠﻖ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ و رﻧﺞ و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺗﮑﺮار و ﺗﻤﺮﯾﻦ و رﯾﺎﺿﺖ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ
ُ
وﺗﺪاوم ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺧﻠﻖ ﻋﺎدت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮای او ﻃﺒﯿﻌﯽ و داﺋﻤـﯽ ﻣـﯽﮔـﺮدد.
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻠﻖ و اﺧﻼق ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺧﻠﻖ ﺻﻔﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ و دروﻧﯽ و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖﮐﻪ
آﺛﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن در رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺧﻠـﻖ
ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﮐﻨﺪی ﻋﻮض ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ.
اﺧﻼق ﻣﻠﮑﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖﮐﻪ در درون اﻧﺴﺎن رﺳﻮخ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﻋﻤﺎل ﺧﺎﺻﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ وآﺳﺎﻧﯽ از او ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ .ﺧﻠﻖ ﻣﻠﮑﺎت ﺧـﻮب و
ﺑﺪ ،و زﯾﺒﺎ و زﺷﺖ ﻫﺮ دو را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد .آن ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﺮ و ﺟﻠﻮهای از ﯾـﮏ ﺻـﻔﺖ
زﯾﺒﺎ ﯾﺎ زﺷﺖ ﮐﻪ ﺑ ﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و درﻧﮓ در ﻋﺎﻗﺒﺖ آن و ﺳـﺒﮏ و ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﮐـﺮدن و ﻣﻨﻔﻌـﺖ
ﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻠﮑﻪ »ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺧﻼﻗﯽ« ﯾﺎ »رذﯾﻠﺖ اﺧﻼﻗﯽ« ﻧﯿﺴـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ
ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖﮐـﻪ ﺳـﺮﯾﻊ و ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ از ﺑـﯿﻦ ﻣـﯽرود .ﺷﺨﺼـﯽ دارای ﻓﻀـﯿﻠﺖ اﺧﻼﻗـﯽ
اﺳﺖﮐﻪ آنﭼﻨﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮏ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ آﻏﺎزﯾﻦ و ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ
در او رﺳﻮخ ﮐﺮده و ﻋﺎدت ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻪ ﺑﯽﺗﻔﮑﺮ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم آن ،و ﺑﺪون درﻧﮓ و
ﺻﺒﺮ و ﺗﺄﻣﻞ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺳﻨﺠﯽ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و راﺣﺘـﯽ و ﺑـﺎ ﻟـﺬت و ﺑـﺪون رﻧـﺞ و ﺗﮑﻠـﻒ و
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺿﺮرﻫﺎی ﻓﻌﻞ و ﺗﺮک ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮﻏﻮاص و ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺑﻪ آب ﺑﺮﺳـﺪ
ﺑﯽ ﺗﺄﻣﻞ و درﻧﮓ ﺷﯿﺮﺟﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و داﺧﻞ آب ﻣﯽرود و ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮔﺮدد و اﻣﺎ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در آﻏﺎز دﯾﺪن آب ،زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ آب و ﻃﻮل و ﻋﺮض و ﻋﻤﻖ آن ﻓﮑﺮﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺴﯿﺎر درﻧﮓ و ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط زﯾـﺎد وارد آب ﻣﯽﺷـﻮد ﻏـﻮاص ﻧﯿﺴـﺖ.
ﺧﻠﻖ و اﺧﻼق اﯾﻦﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮب ﯾـﺎ ﺑـﺪ ﮐـﺮد ﺑـﻪ ﻃﻮریﮐـﻪ ﺑـﻪ
ُ
آﺳﺎﻧﯽ و ﺑﯽ درﻧﮓ و ﺳﺮﯾﻊ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،او دارای ﺧﻠﻖ و ﻣﻠﮑﻪ اﺧﻼﻗـﯽ اﺳـﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﻟﺬت ،ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻠﮑـﮥ ﺳـﺨﺎوت را دارد و

ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺶ آنﻗﺪر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ ﻣـﯽرود و
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﺶ ﺟﺰﺋﯽ و ﺧﺎص وﻣﻮردی دارد ﺻـﺎﺣﺐ ﻣﻠﮑـﮥ ﻓﻀـﯿﻠﺖ اﺧﻼﻗـﯽ
ُ
ﺳﺨﺎوت ﻧﯿﺴﺖ .وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ ﺑﺮای”ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ“ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﺑـﻮدن
و ﻫﯿﺄت دروﻧﯽ و رﺳﻮخ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺻﻔﺖ زﯾﺒﺎ و ﺻﺪور اﻓﻌﺎل ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ آن ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﮥ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﺻﺪور اﻓﻌﺎل زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﻣﻌﻨﺎی
ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

۱۱۹

 .۳اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﻠﻖ و ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻫﻢ در اﺣﺎدﯾﺚ

ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺼﺪاقﯾﺎﺑﯽ واژة »اﺧﻼق« در اﺣﺎدﯾﺚ

ُ
َ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ و ﺧﻠـﻖ ﺑـﺎ ﺿـﻤﻪ در ﻟﻐـﺖ و ﻋﻠـﻢ اﺧـﻼق اﺳـﻼﻣﯽ رﯾﺸـﻪ در
ُ
َ
اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎﻣﺎن kدارد .در ﻣﺘﻦ ﺗﻌﺪادی از اﺣﺎدﯾﺚ ،دو ﻋﺒﺎرت ﺧﻠﻖ و ﺧﻠﻖ ﺑﺎ
ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .دﻗﺖ در اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ در ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺼﺪاقﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ واژﮔﺎن ﻣﻘﺎرن
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .در ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا jﺑﻪ اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن اﻣﺎم ﻋﻠـﯽ hﭼﻨـﯿﻦ آﻣـﺪه
ﺣﺴـﻨﺖ َﺧﻠﻘـﯽ ّ
ﻓﮑﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ و ﻗﻞ :اﻟﻠﻬﻢ ﮐﻤـﺎ ﱠ
اﺳﺖ» :ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اذا ﻧﻈﺮت ﻓﯽ ﻣﺮآة ّ
ﻓﺤﺴـﻦ
ُﺧﻠﻘﯽ« )اﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ّ
ﺣﺮاﻧﯽ۱۱ :۱۳۶۳ ،؛ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ۲۸۰ /۸ :۱۴۱۰۴ ،؛ ﻋﻼﻣـﻪ ﻣﺠﻠﺴـﯽ/۷۷ :۱۴۰۳ ،
 ،(۶۵ای ﻋﻠﯽ! ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدی ﭘﺲ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ﺑﮕﻮ و ﺳﭙﺲ ﺑﮕﻮ؛
ُ
ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ! ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﺧﻠﻖ و آﻓﺮﯾﻨﺸﻢ را ﻧﯿﮑﻮ و زﯾﺒﺎ ﻧﻤﻮدی ﭘﺲ ﺧﻠﻖ و ﺻﻔﺎت ﺑﺎﻃﻨﯽ و
ُ
َ
رﻓﺘﺎرم را ﻧﯿﮑﻮ و زﯾﺒﺎ ﺑﯿﺎرای و ﺑﮕﺮدان .در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ُﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و ﺧﻠﻖ ﺑـﺎ ﻫـﻢ وﺟـﻮد
ُ
َ
دارد »ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ« از ﺳﻮی ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ »ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ« ﺑﺎ ﺗﻼش اﻧﺴـﺎن و ﺗﻮﻓﯿـﻖ
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ.
ﺳﺰاوار اﺳﺖ اﻧﺴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ آﯾﻨﻪ و دﯾﺪن ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺻﻮرت
و ﺟﺴﻢ و ﺑﺪن و اﻋﻀﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و دﻋﺎ ﮐﻨﺪ و از ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺳـﺎﻟﻢ و ﮐﺎﻣـﻞ و ﻧﯿـﮏ و زﯾﺒـﺎ اﺳـﺖ اﺧـﻼق و ﺳـﺠﺎﯾﺎ و ﺻـﻔﺎت
اﺧﻼﻗﯽاش ﻧﯿﺰ ﻧﯿﮏ و زﯾﺒﺎ ﮔﺮدد» .ﺗﮑﺒﯿﺮ« ﻫﻨﮕﺎم دﯾﺪن ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ و زﯾﺒﺎی ﺧﻮد در آﯾﻨﻪ
ﺑﺮای ﺧﺪادادی ﺑﻮدن آن و در ﺳﭙﺎس از ﺧـﺪای ﺳـﺒﺤﺎن اﺳـﺖ ،ودﻋـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮای رﺷـﺪ و
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﮐﺴﺐ ﺳـﻼﻣﺖ دروﻧـﯽ و ﻓﻀـﺎﯾﻞ و ﻣﮑـﺎرم اﺧﻼﻗـﯽ اﺳـﺖ .در ﻧﻘـﻞ
ﻣﮑﺎرم اﻷﺧﻼق اﻟﻠﻬﻢ ﮐﻤﺎ ﺣﺴﻨﺖ ﺧﻠﻘﯽ ﻓﺤﺴـﻦ ﺧﻠﻘـﯽ و رزﻗـﯽ آﻣـﺪه اﺳـﺖ )ﻃﺒﺮﺳـﯽ،

ُ
َ
(۶۹ :۱۳۷۰؛ ﺧﺪاوﻧﺪا ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻠﻖ و ﺻﻮرت ﻇـﺎﻫﺮیام را ﻧﯿﮑـﻮ ﺳـﺎﺧﺘﯽ ،ﺧﻠـﻖ و
ﺻﻮرت ﺑﺎﻃﻨﯽ و رزق و روزیام را ﻧﯿﮑﻮﺳﺎز.
ﻣﻮﺳﯽﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ّاول اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ hﻧﻘـﻞ ﮐـﺮده اﺳـﺖﮐـﻪ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ ﺧـﺪاj
ّ
ُ
َ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺎ أﺣﺴﻦ اﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻋﺒﺪ و ﻻ ﺧﻠﻘﻪ إﻻ اﺳﺘﺤﯿﯽ أن ﯾﻄﻌﻢ ﻟﺤﻤﻪ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ اﻟﻨـﺎر«
)ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق۱۸۱ :۱۴۰۶ ،؛ ﻃﺒﺮﺳﯽ۲۲۲ :۱۳۴۴ ،؛ ورام ﺑﻦ اﺑﯽ ﻓﺮاس ۹۰/۱ :۱۴۱۰ ،و ۲۰۰/۲؛ ﺷـﯿﺦ ﺣـﺮ
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ُ
َ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ،(۱۵۵/۱۲ :۱۴۰۹ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻠﻖ و ﺧﻠﻖ ﻫﯿﭻ ﺑﻨﺪهای را ﻧﯿﮑﻮ ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪه ﻣﮕـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ
ُ
َ
ﺷﺮم دارد ﮔﻮﺷﺘﺶ را روز ﻗﯿﺎﻣﺖ آﺗﺶ ﺑﭽﺸﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﻧﯿﺰ ﺧﻠﻖ و ﺧﻠـﻖ ﺑـﺎ
ُ
َ
ﻓﺘﺤﻪ و ﺿﻤﻪ ﺧﺎء ،ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺧﻠﻖ و ﺧﻠﻖ ﻣﻮﺟﺐ رﻫﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن از
ﻃﻌﻢ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد.
َ
ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ»:jاﻧـﮏ إﻣـﺮء ﻗـﺪ أﺣﺴـﻦ اﻟﻠـﻪ ﺧﻠﻘـﮏ
ﻓﺎﺣﺴﻦ ُﺧﻠﻘﮏ« ّ
)ورام ﺑﻦ اﺑﯽ ﻓﺮاس ،(۹۰/۱ :۱۴۱۰ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا jﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗـﻮ ﻣـﺮدی
ُ
َ
ﻫﺴﺘﯽﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻠﻖ و آﻓﺮﯾﻨﺸﺖ را ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﺧﻠﻘﺖ را ﻧﯿﮏ ﺑﮕﺮدان.
ُ
َ
در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی اﺣﺴﺎن اﻟﻬﯽ ﺧﻠﻖ ﺟﺮﯾﺮ ﺳﺘﻮده ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺿﺮورت اﺣﺴﺎن ﺧﻠﻖ وی
َ
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺤـﻪ و ﺿـﻤﻪ را
َ
ُ
آﻣﻮزش داده و ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﻟﻠﻨﻔﺲ و ﺣﺴـﻦ اﻟﺨﻠـﻖ ﻟﻠﺒـﺪن« )ﺗﻤﯿﻤـﯽ آﻣـﺪی،
ُ
 ،۳۸۲ /۳ :۱۳۶۶ح ۴۸۰۸؛ ﻟﯿﺜﯽ واﺳﻄﯽ(۳۲۸ :۱۳۷۶ ،؛ ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﺑﺮای ﻧﻔـﺲ و روح
َ
َ
اﺳﺖ و ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ ﺧﻠﻖ و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺮای ﺑﺪن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﻮی ﺧﻠـﻖ و ﺧﻠـﻖ ﺑـﺎ
َ
ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﺷـﺪه و ﻣﻮﺿـﻮع ﻋﻠـﻢ اﺧـﻼق »ﻧﻔـﺲ« و ﻣﻮﺿـﻮع ﺧﻠـﻖ و
آﻓﺮﯾﻨﺶ »ﺑﺪن« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﺪﯾﺮ ﺻﯿﺮﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻨﯿﺪم اﻣـﺎم ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﺎﻗﺮh
ّ
ُ
َ
َ
ﺷـﻤﺎﺋ ِﻠ ِﻪ و
ﻌﺮف ﻓﯿﻪ ﺷﺒﻪ ﺧﻠﻘـﻪ و ﺧﻠﻘـﻪ و
ِ
ﻓﺮﻣﻮد» :إن ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة اﻟﺮﺟﻞ َان ﯾﮑﻮن ُﻟﻪ وﻟﺪ ﯾ ِ
َ
اﻧﯽ ﻷﻋﺮف ﻣﻦ إﺑﻨﯽ ﻫﺬا ﺷﺒﻪ ﺧﻠﻘﯽ و ﺧﻠﻘﯽ و ﺷـﻤﺎﺋﻠﯽ ﯾﻌﻨـﯽ اﺑـﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ ) «hﮐﻠﯿﻨـﯽ،
 ۳۰۶ /۱ :۱۴۰۷و ۳۳۵/۵؛ ﻃﺒﺮﺳــﯽ ،(۲۲۲ :۱۳۷۰ ،از ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﯽ ﻣــﺮد اﯾــﻦ اﺳــﺖﮐــﻪ ﺑــﺮای او
ُ
َ
ﻓﺮزﻧﺪی ﺷﺒﯿﻪ و ﻫﻤﺘﺎﯾﺶ در ﺧﻠﻖ و آﻓﺮﯾﻨﺶ و در ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی و ﺷﻤﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﻦ از
ُ
َ
اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪم اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ hﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و آﻓـﺮﯾﻨﺶ و ﺧﻠـﻖ و ﺧـﻮی و
ُ
َ
ﺷﻤﺎﺋﻠﻢ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﺧﻠﻖ و ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺎرن ﻫﻢ دو ﺑﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ.
ُ
اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ اﻣـﺎم ﺻـﺎدق hﻓﺮﻣـﻮد» :إن اﻟﺨﻠـﻖ ﻣﻨﯿﺤـﺔ ﯾﻤﻨﺤﻬـﺎ اﻟﻠـﻪ

َ
ﻋﺰوﺟﻞ ﺧﻠﻘﻪ ،ﻓﻤﻨﻪ ﺳﺠﯿﺔ و ﻣﻨﻪ ﻧﯿﺔ ،ﻓﻘﻠﺖ :ﻓﺎﯾﺘﻬﻤﺎ اﻓﻀﻞ؟ ﻓﻘﺎل :ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴـﺠﯿﺔ ﻫـﻮ
ً
ﻣﺠﺒﻮل ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻏﯿﺮه و ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﯿﺔ ﯾﺼﺒﺮ ﻋﻠﯽ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺗﺼﺒﺮا ﻓﻬﻮ اﻓﻀـﻠﻬﻤﺎ« )ﻣﺠﻠﺴـﯽ،
ُ
۱۱۱ /۱۲ :۱۴۰۶؛ ﺷــﯿﺦ ﺣــﺮ ﻋــﺎﻣﻠﯽ .(۱۵۱/۱۴۰۹:۱۲ ،ﺧﻠــﻖ ﺑــﺎ ﺿــﻤﻪ ﺧــﺎء ﻣﻨﯿﺤــﻪ و ﺑﺨﺸﺸــﯽ
َ
اﺳﺖﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ آن را ﺑﻪ ﺧﻠﻖ )ﺑﻪ ﻓﺘﺤﻪ ﺧﺎء( ﻋﻄـﺎ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﭘـﺲ ﺑﺨﺸـﯽ از آن
ﺳﺮﺷﺖ و ﻧﻬﺎد اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺖ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو اﻓﻀـﻞ اﺳـﺖ؟ اﻣـﺎم
ُ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻠﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﺷﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ آن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧﺪارد و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﯿـﺖ و
ﻗﺼﺪ ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ وا ﻣﯽدارد ﭘﺲ اﻓﻀـﻞ آن دو اﺳـﺖ.
ُ
َ
ُ
در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دو واژه ،ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺿﻤﻪ و ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ وﺟﻮد دارد و ﺧﻠـﻖ ﺑـﺎ ﺿـﻤﻪ ﺑـﻪ دو
ﻗﺴﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺧﻼق ﺑﺎ ﻗﺼـﺪ و
َ
ﻧﯿﺖ و ﻋﻤﻞ و اﮐﺘﺴـﺎب ﭘﺪﯾـﺪ ﻣﯽآﯾـﺪ .ﻣﻨﻈـﻮر از ﺧﻠـﻖ ﺑـﺎ ﻓﺘﺤـﻪ ﺧـﺎء در اﯾـﻦ ﺣـﺪﯾﺚ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا jﻓﺮﻣﻮد:

ُ
َ
ﺗﻘﺎرن ذﮐﺮ ﺧﻠﻖ و ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ و ﺿﻤﻪ ﺧﺎء دراﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻬﻢ و درک ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﻔﻬﻮم اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا و اﻣﺎﻣﺎن kاز اﯾﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺖ ﻗﺼﺪ و ﻫﺪﻓﯽ
دارﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﻘﺎرن ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ واژه اﺧﻼق ﺑﻮده اﺳﺖ.

 .۴ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن

آﯾــﺎت ﻓﻠﺴــﻔﮥ ﺑﻌﺜــﺖ )ﺑﻘــﺮه ۱۵۱/و  ،۱۲۹آل ﻋﻤــﺮان ،۱۶۴/ﺟﻤﻌــﻪ ،۲/ﺣﺪﯾــﺪ ،(۶۲/و اﺣﺎدﯾــﺚ
ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺑﻌﺜﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و دﯾﻦ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jﺑﺎرﻫﺎ

ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺼﺪاقﯾﺎﺑﯽ واژة »اﺧﻼق« در اﺣﺎدﯾﺚ

ُ َ ً
»ﻟﻮ ﮐﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﺧﻠﻘﺎ ﯾﺮی ،ﻣﺎ ﮐﺎن ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ ﺷﺊ اﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ« )ﮐﻮﻓﯽ اﻫﻮازی،
۱۴۰۲:۲۶؛ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ،(۳۹۴/۷۱ :۱۴۰۳ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﺨﻠـﻮق و ﻣﻮﺟـﻮدی
دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻮد و دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از آن
ُ
ﻧﺒﻮد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺣـﺪﯾﺚ ﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ ﻫﯿـﺄت ﺑـﺎﻃﻨﯽ و دروﻧـﯽ اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ و دﯾـﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻓﺮض دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﻧﯿﮑـﻮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠـﻮق ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻮد .در اﯾـﻦ
َ
ُ
ﺣﺪﯾﺚ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺿﻤﻪ ﺧﺎء و دوﺑﺎر ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ ﺧﺎء آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر
از آن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ.

۱۲۱
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ﺑﺎ ﮐﻠﻤﮥ ﺣﺼﺮ » ّاﻧﻤﺎ« دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻌﺜﺖ را آﻣﻮزش ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق و اﺗﻤﺎم ﺣﺴﻦ اﺧﻼق و
ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺧﻼق اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺧﻼق ﻋﯿﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ و ﯾـﮏ ﺑﺨـﺶ از
دﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺟﺎﻣﻊ اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و وﺣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳـﻪ
ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺣﮑﺎم و اﺧـﻼق ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣـﯽﺷـﻮد )ﻣﻄﻬـﺮی۱۴۳/۱۰ :۱۳۶۲،و ،(۱۴۴و ﻫﻤـﮥ
ﻣﮑﺎرم اﺧﻼﻗﯽ رﯾﺸﻪ در دﯾﻦ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑـﻪ ﺣﮑـﻢ »ﺷـﺮع« ﻓﻀـﯿﻠﺖ ﻣﻤـﺪوح و
ﺟﻤﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ »ﻋﻘﻞ« ﻧﯿﺰ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻘﻞ ﮐﻪ ﺣﺠـﺖ اﻟﻬـﯽ و ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ
دروﻧﯽ اﺳﺖ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ۱۶/۱ :۱۴۰۷،؛ اﺑـﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧـﯽ۳۸۲ :۱۳۶۳،؛ ﻓـﯿﺾ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ،(۱۶۸/۲ :۱۴۱۵،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎی اﺧﻼق اﻟﻬﯽ ﮔﺮدد و اﺧﻼق ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻤﺎم و ﮐﺎﻣﻞ ﺷـﻮد.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﻧﯿـﺰ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ر ﯾﺸﻪای و اﺳﺘﻮار اﯾﻤﺎن و ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﯿﻨﯿﺖ دﯾﻦ و
اﺧﻼق را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ُ
ارﺗﺒﺎط و ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ دﯾﻦ اﺳـﻼم در ﺳـﻨﺖ ﻣﻌﺼـﻮﻣﺎن kﺗﺒﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﻣﺮدی از روﺑﻪ رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا jآﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﺎاﻟﺪﯾﻦ؟ ای ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا دﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ،از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آﻣﺪ و ﮔﻔـﺖ :ﻣﺎاﻟـﺪﯾﻦ؟
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
ﻻ ﺗﻐﻀﺐ )ورام ﺑﻦ اﺑﯽ ﻓﺮاس۸۹/۱ :۱۴۱۰ ،؛ ﺑﺤﺮاﻧﯽ۱۲۹/۱ :۱۳۷۴ ،؛ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴـﯽ/۷۱/۱ :۱۴۰۳ ،
 ،(۳۹۳ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ او روی آورد و ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد :آﯾـﺎ ﻧﻔﻬﻤﯿـﺪی
دﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ دﯾﻦ آن اﺳﺖﮐﻪ ﻏﻀﺐ و ﺧﺸﻢ ﻧﮑﻨﯽ! ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ ﺧـﺪا jدر اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ و
ُ
ﭘﺎﺳﺦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺎر دﯾﻦ را ﺑﻪ »ﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ« ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ و در
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ دﯾﻦ را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼـﻪﻫﺎ و ﻣﺼـﺪاقﻫﺎی ﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ ﮐـﻪ ﻏﻀـﺐ
ﻧﮑﺮدن و رﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺸﻢ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧـﺪ دﯾـﻦ و ﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ ،ﺑـﻪ
ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺘﻮار و ﭘﺎﯾـﺪار ،ﺣﺴـﻦ
ﺧﻠﻖ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﺎﻟﯽ در دﯾﻦ دارد.
ﺑﺎ دﻗﺖ در ﭘﺮﺳﺶ دﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭘﺎﺳﺦ آﻧﮑﻪ دﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺧﻠـﻖ اﺳـﺖ ،روﺷـﻦ ﻣﯽﺷـﻮد
ُ
ُ
دﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ دﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ .از اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ و ﭘﺎﺳـﺦ،

۱۲۳

ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺼﺪاقﯾﺎﺑﯽ واژة »اﺧﻼق« در اﺣﺎدﯾﺚ

ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا jﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑـﺎ آراﻣـﺶ و اﺣﺘـﺮام و ﺑـﯽ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺗﻨﺪی ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﮑﺮاری ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﺳـﺦ ﺳـﻮم ﺑـﻪ
ﭘﺮﺳﺶ از ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮآﻣﺪ و ﺳـﺆال ﮐـﺮد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه و ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑـﺎ ﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ ﭘﺎﺳـﺦ ﺳـﺆال ﺗﮑـﺮاری را
دادﻧﺪ .ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا jﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﻧﺼﻒ اﻟﺪﯾﻦ )ﺷﯿﺦ
ﺻﺪوق۳۰/۱ :۱۳۶۳ ،؛ ﻓﺘﺎل ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،(۳۷۶/۱ :۱۳۷۵ ،ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و ﻧﯿـﮏ ﺧـﻮﯾﯽ ﯾـﮏ ﻧﯿﻤـﻪ
دﯾﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺒﻮی ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﻤﯽ از دﯾﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ رﺑﻂ
دﯾﻦ و ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ را در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ اﻓﻀـﻞ اﻟـﺪﯾﻦ )ﺗﻤﯿﻤـﯽ آﻣـﺪی ،ﺑﯽﺗـﺎ،(۳۸۳/۳ :
ﻧﯿﮏﺧﻮﯾﯽ اﻓﻀﻞ و اﻓﺰونﺗﺮ ﯾﻦ دﯾﻦداری اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻋﻠﻮی راﺑﻄـﮥ ﺟـﻨﺲ ﺣﺴـﻦ
ﺧﻠﻖ و دﯾﻦ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ دﯾﻨﯽ اﻋـﻼم ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﻣـﺎم ﻋﻠـﯽ hدر ﮔﻔﺘـﺎر دﯾﮕـﺮ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :رأس اﻹﯾﻤﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ )ﻟﯿﺜـﯽ واﺳـﻄﯽ۲۶۳ :۱۳۷۶ ،؛ ﺗﻤﯿﻤـﯽ آﻣـﺪی ،(۵۳/۴ ،ﺳـﺮ
اﯾﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻮی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ اﻋﻼم ﺷـﺪه
اﺳﺖ .در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﻋﻨﻮان ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻘـﻪ )اﺑـﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ّ
ﺣﺮاﻧـﯽ،
ﺑﯽﺗﺎ۲۰۰ :؛ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﺑﯽﺗـﺎ ،(۳۹۲/۷۱:ﺳـﺮﻟﻮﺣﮥ ﮐﺘـﺎب ﻣـﺆﻣﻦ و ﮐﺎرﻧﺎﻣـﮥ او ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﯽ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﻮی ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺰرگ ﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ً
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳـﺖ اﻣـﺎم ﺑـﺎﻗﺮ hﻓﺮﻣـﻮد :إن اﮐﻤـﻞ اﻟﻤـﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻤﺎﻧـﺎ اﺣﺴـﻨﻬﻢ
ً
اﺧﻼﻗﺎ« )ﮐﻠﯿﻨﯽ۹۹/۲ :۱۴۰۷ ،؛ اﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧـﯽ ۴۷ :۱۳۶۳ ،و  ،(۳۹۵ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎن در اﯾﻤﺎن،
ﻧﯿﮑﻮ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن در اﺧﻼق اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣـﺪﯾﺚ اﯾﻤـﺎن ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﺣﺴـﻦ
اﺧﻼق دارد .ﻣﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻨﯿﺪم اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻓﺮﻣﻮد» :ﻻﯾﮑﻤـﻞ اﯾﻤـﺎن
اﻟﻌﺒﺪ ﺣﺘﯽ ﺗﮑﻮن ﻓﯿﻪ ﺧﺼﺎل ارﺑﻊ :ﯾﺤﺴﻦ ﺧﻠﻘﻪ و ﺗﺴﺨﻮ ﻧﻔﺴﻪ و ﯾﻤﺴﮏ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ
و ﯾﺨﺮج اﻟﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ« )ﺑﺮﻗﯽ۸/۱ :۱۳۷۱ ،؛ ﺷﯿﺦ ﻃﺒﺮﺳـﯽ ،(۳۳۰ :۱۴۱۴ ،اﯾﻤﺎن ﺑﻨﺪه ﺗـﺎ در او
ﭼﻬﺎر ﺧﺼﻠﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد :ﺧﻠﻘـﺶ را ﻧﯿﮑﻮﺳـﺎزد ،و ﻧﻔﺴـﺶ را ﺑـﺎ ﺳـﺨﺎوت
ﮐﻨﺪ ،و زﯾﺎدی و اﺿﺎﻓﯽ ﺳﺨﻨﺶ را ﺑﮕﯿﺮد ،و زﯾﺎدی ﻣﺎﻟﺶ را ﺧﺎرج ﮐﻨـﺪ و ﺑﺒﺨﺸـﺪ .در
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮدﺳﺎزی و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺼـﻠﺖ و ﻣﻌﯿـﺎر ﮐﺎﻣـﻞ ﺷـﺪن
اﯾﻤﺎن اﻧﺴﺎن اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در ﮔﻔﺘﺎر اﻫﻞ ﺑﯿـﺖkآﺛـﺎر ﻓـﺮاوان و ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ و

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧـﻼق
ﺷﻨﺎﺳﯽ در آﻣﻮزهﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﻫﻞﺑﯿﺖ و ﻧﺼﻮص ﺣﺪﯾﺜﯽ ،رﺑـﻂ ﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ ﺑـﺎ ﻓﻠﺴـﻔﮥ
ﺑﻌﺜﺖ و ﺑﺎ ﻣﯿﺰان و درﺟﺎت آﺧﺮت و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﻟﻬﯽ و اﻗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺒﯽ درﺑﻬﺸﺖ و
ﺧﯿﺮ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎم رﺿﺎ hاز ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا jﻓﺮﻣﻮد :اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻫﯿﻦ ﻟﯿﻦ ﺳﻤﺢ ،ﻟﻪ ﺧﻠﻖ ﺣﺴـﻦ )اﺑـﻦ اﺑـﯽ اﻟﺤﺪﯾـﺪ:۱۴۰۴ ،
۳۳۹/۶؛ ورام ﺑﻦ اﺑﯽ ﻓﺮاس۱۷۲/۲ :۱۴۱۰ ،؛ ﺷـﯿﺦ ﺣـﺮ ﻋـﺎﻣﻠﯽ۱۵۹/۱۲ :۱۴۰۹ ،؛ ﻋﻼﻣـﻪ ﻣﺠﻠﺴـﯽ ،ﺑﯽﺗـﺎ:
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 (۳۹۱/۷۱ﻣﺆﻣﻦ آﺳﺎنﮔﯿﺮ ﻧﺮمﺧﻮی و ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ .ﺑﺮای او ﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ از ﺻﻔﺎت ﻣﺆﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا jﻓﺮﻣﻮد» :ﻗـﺎل ﺣﺒﯿﺒـﯽ ﺟﺒﺮﺋﯿـﻞ :إن ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا
اﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﺜﻞ ﺷﺠﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ ،أ ﻹﯾﻤﺎن اﺻﻠﻬﺎ ...و ﺣﺴـﻦ اﻟﺨﻠـﻖ ورﻗﻬـﺎ« )ﺷـﯿﺦ ﺻـﺪوق:۱۳۸۵ ،
۲۴۹؛ ﺷﻌﯿﺮی ،ﺑﯽﺗﺎ ۳۷ :و  ،(۱۷۹دوﺳﺘﻢ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دﯾـﻦ ﻣﺜـﻞ درﺧـﺖ ﺛـﺎﺑﺘﯽ اﺳـﺖ،
اﯾﻤﺎن اﺻﻞ آن ...و ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺮگ آن اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﻮﻧـﺪ دﯾـﻦ و اﯾﻤـﺎن
ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ درﺧﺘﯽ رﺑﻂ اﺻـﻞ درﺧـﺖ و ﺑـﺮگ اﺳـﺖ .اﻣـﺎم ﺑـﺎﻗﺮ hﻧﻘـﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا jﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :أ ﻹﯾﻤﺎن ﺣﺴـﻦ اﻟﺨﻠـﻖ )ﺑﺮﻗـﯽ۳۸۹/۲ :۱۳۷۱ ،؛ ﮐﻠﯿﻨـﯽ،
 (۵۰/۴ :۱۴۰۷اﯾﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ .در اﺣﺎدﯾﺚ اﻣﺎم ﻋﻠﯽhﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ »ﺣﺴﻦ
ﺧﻠﻖ« وﺟﻮد دارد اﻣﺘﯿﺎزات و آﺛﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮاوان و ﮔﺴﺘﺮدۀ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳـﺖ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﻠﻮی ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ »رﻓﯿﻖ« و »ﻗﺮﯾﻦ« ،ﻫﻤﺪم ،ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑـﯽ
ﻧﻈﯿـﺮ )ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏـﻪ ،ﺣﮑﻤـﺖ ۱۱۳؛ ﺣﻠــﻮاﻧﯽ ۱۳ :۱۴۰۸؛ ﻋﻼﻣـﻪ ﻣﺠﻠﺴـﯽ ،(۴۰۹ /۶۹ :۱۴۰۳ ،و »اﮐــﺮم
اﻟﺤﺴﺐ« ،و ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻫﺮ و ﻧﮋاد )ﻫﻤـﺎن ،ﺣﮑﻤـﺖ ۳۸؛ ﮐﺮاﺟﮑـﯽ۴۲ :۱۳۹۴ ،؛
ﻟﯿﺜﯽ واﺳﻄﯽ ،(۱۶۰ :۱۳۷۶ ،و ﻋﺎﻣﻞ ﻋـﺰتﺑﺨﺶ )ﻣﻔﯿـﺪ ۳۷/۱ :۱۴۱۳ ،و ۴۱۸/۲؛ ﮐﺮاﺟﮑـﯽ:۱۴۱۰ ،
۳۲؛ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ۸۲ :۱۴۱۱ ،؛ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ۳۹۶/۷۱ :۱۴۰۳،و  (۴۲۰/۷۷و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺜﺮت ﻣﺤﺒـﺖ و
اﻧﺲ ﻧﻔﻮس )ﺗﻤﯿﻤـﯽ آﻣـﺪی (۵۵۸/۴ :۱۳۶۴ ،و »ﻃﯿـﺐ ﻋـﯿﺶ« و زﻧـﺪﮔﯽ ﻧﯿـﮏ و ﺧـﻮب و
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ )ﻟﯿﺜﯽ واﺳﻄﯽ۱۸۸ :۱۳۷۶ ،؛ ﺗﻤﯿﻤﯽ آﻣـﺪی ،(۲۱۸/۳ :۱۳۶۸ ،و ﻓﺮاﺧﯽ و اﻓـﺰاﯾﺶ و روان
ﺷﺪن رزق و روزی )ﺗﻤﯿﻤـﯽ آﻣـﺪی ۲۲۳/۳ :۱۳۶۶ ،و  ،(۳۹۳و "ﺑﺮﻫـﺎن ﮐـﺮم اﻷﻋـﺮاق" و دﻟﯿـﻞ
ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻮدن رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺑﺰرگ زادﮔﯽ و ﻧﺴﺐ اﺻﯿﻞ )ﻫﻤﺎن (۳۹۲/۳ :۱۳۶۶ ،اﺳﺖ.

 .۵ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺧﻼق

ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺼﺪاقﯾﺎﺑﯽ واژة »اﺧﻼق« در اﺣﺎدﯾﺚ

اﺧﻼق و ﻣﻠﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ دو ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد اﻟﻒ :ﻣﻠﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب و ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه و زﯾﺒـﺎ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧـﻪ و ﻧﯿـﮏ اﺳـﺖﮐـﻪ ﻓﻀـﺎﯾﻞ و ﻣﮑـﺎرم و
ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺧﻼﻗﯽ و اﺧﻼق ﺧﻮب و ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ب :ﻣﻠﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﯾﺸـﻪ و
ﻣﻨﺸﺄ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﭘﻠﯿﺪ و ﻧﺎروا و ﺑﺪ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﺪان رذاﯾـﻞ اﺧﻼﻗـﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ .اﯾـﻦ دو
ﻗﺴﻢ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻟﻐﺖ و ﻋﻠﻢ اﺧﻼق وﺟﻮد دارد .در ﻋﺮﺑﯽ واژهﻫﺎی ﻣﻌﺎدل ﺳﻮء ﻇﻦ و
اﺧﻼق ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و زﺷﺖ وﺟﻮد دارد؛ َز َﺑﻌﺒـﻖ )ﺟـﻮﻫﺮی ،(۱۴۸۸/۴ :۱۴۰۷ ،و َز َ
ﻋﯿـﺮی و ﺑﺸـﺎﻋﻪ
ُ
ـﺮاﻓﺶ )اﺑـﻦ درﯾـﺪ ۵۲۷/۱ :۱۹۸۷ ،و  ،(۱۲۱۱/۲را ﺑﺮاﺑـﺮ
)ﻓﯿﻮﻣﯽ ،ﺑﯽﺗـﺎ ۴۹/۱:و  ،(۲۵۰و ﺣﺰﻗـﻪ و ﻃ ِ
اﻟﺴﺊ اﻟﺨﻠﻖ و ﺳﻮء اﻟﺨﻠﻖ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .در اﺣﺎدﯾﺚ اﻫـﻞ ﺑﯿـﺖ kﻧﯿـﺰ ﺧﻠـﻖ و ﺟﻤـﻊ آن
اﺧﻼق ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ »ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ« و »ﺳﻮء ﺧﻠﻖ« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺧﻼق ﺗﻨﻬﺎ در اﻧﺤﺼﺎر ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ رذاﺋـﻞ اﺧﻼﻗـﯽ
ﻧﯿﺰ در آن ﺟﺎی دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﮐﻠﻤﮥ اﺧـﻼق ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟﻤـﻊ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﻪ و ﺟﻤﯿﻊ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺻـﺪور ﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﺳـﺒﮏ ﺧﺎﺻـﯽ از ﺳـﻠﻮک در
ُ
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد ﺑﻪ ﮐﺎر رود ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺼﻠﺖ ﯾﺎ ﺻـﻔﺖ ﻧﻔﺴـﺎﻧﯽ
اﺳﺖﮐﻪ ﻣﺼﺪر و ﻣﺒﺪأ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻋﻤﻞ و رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی اﺳﺖ .ﺧﻠﻖ و ﺟﻤﻊ آن اﺧﻼق
ﻫﺮ دو ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﯿﻠﺖ و رذﯾﻠﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻠـﻖ
ﯾﺎ اﺧﻼق وﻣﺸﺘﻘﺎت آن درﺿﻤﻦ ﮐﻼم و ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺳﯿﺎق ﺟﻤﻠﻪ و ﮐﻠﻤﺎت ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾـﺎ
ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﺑﺨﺶ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﯾﺎ رذﯾﻠﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿـﺮد .ﺧﻮاﺟـﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ اﻧﺼـﺎری
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را در ده ﻗﺴﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ اﺧﻼق ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎم
ﻗﺴﻢ ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را »ﻗﺴﻢ اﺧﻼق« ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و آن را در ده ﺑـﺎب ﻗـﺮار داده
اﺳﺖ :ﺻﺒﺮ و رﺿﺎ و ﺷﮑﺮ و ﺣﯿﺎء و ﺻﺪق و اﯾﺜﺎر و ُﺧﻠﻖ و ﺗﻮاﺿـﻊ و ّ
ﻓﺘـﻮت و اﻧﺒﺴـﺎط.
وی در ﺑﺎب اﻟﺨﻠﻖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﻋﺰوﺟﻞ :و اﻧـﮏ ﻟﻌﻠـﯽ ﺧﻠـﻖ ﻋﻈـﯿﻢ )ﻗﻠـﻢ(۴/
اﻟﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﯿﻪ اﻟﻤﺘﮑﻠﻒ ﻣﻦ ﻧﻌﺘـﻪ ،و اﺟﺘﻤﻌـﺖ ﮐﻠﻤـﺔ اﻟﻨـﺎﻃﻘﯿﻦ ﻓـﯽ ﻫـﺬا اﻟﻌﻠـﻢ ان
اﻟﺘﺼﻮف ﻫﻮ اﻟﺨﻠﻖ ،و ﺟﻤﺎع اﻟﮑﻼم ﻓﯿﻪ ﯾﺪور ﻋﻠﯽ ﻗﻄﺐ واﺣﺪ و ﻫـﻮ ﺑـﺬل اﻟﻤﻌـﺮوف و
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ّ
ﮐﻒ اﻻذی ،و اﻧﻤﺎ ﯾﺪرک اﻣﮑﺎن ذﻟﮏ ﻓﯽ ﺛﻼﺛﺔ اﺷـﯿﺎء :ﻓـﯽ اﻟﻌﻠـﻢ و اﻟﺠـﻮد و اﻟﺼـﺒﺮ«
)اﻧﺼﺎری ۶۹ :۱۴۱۷ ،و  ،(۷۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻓﺮﻣﻮد :و ﺗﻮ اﺧﻼق ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای داری.
ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی از ﺻﻔﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و رﻧﺞ در اﻧﺴﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﯾـﺪ ﺑـﺮ ﻣﯽﮔـﺮدد ،و
ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮف ﻫﻤـﺎن ﺧﻠـﻖ اﺳـﺖ و اﺟﻤـﺎع
ﮐﻼم در ﺧﻠﻖ ﺑﺮﯾﮏ ﻗﻄﺐ ﻣﯽﮔﺮدد وآن اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺮوف ﺑـﺎ رﻏﺒـﺖ و ﺑﺎزداﺷـﺘﻦ ﺧـﻮد از
آزار ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﻓﻘﻂ در ﺳﻪ ﭼﯿﺰ درک ﻣﯽﺷﻮد :در داﻧﺶ ،وﺟﻮد و ﺻـﺒﺮ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﺧﻠﻖ در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﺧـﺎص در ﻣﻌﻨـﺎی وﯾـﮋهای از ﺳـﻮی اﻫـﻞ
ﺗﺼﻮف ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﺧﻠﻖ را ﻧﻌﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ را در ﺧﻠﻖ ﺟـﺎی ﻣﯽدﻫـﺪ .او در اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎی
ُ
اﺑﺘﮑﺎری ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻠﻖ را ﯾﮏ ﺑﺎب از اﺧﻼق و ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺜﺒﺖ و زﯾﺒﺎ ﻣﯽداﻧـﺪ و ﺧﻠـﻖ را
در ﻋﺮض ﺻﻔﺎت دﯾﮕﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺜﻞ ﺻﺒﺮ و رﺿﺎ و ﺷﮑﺮ وﺣﯿﺎء و ﺻﺪق و اﯾﺜﺎر و ﺗﻮاﺿـﻊ
و ﻓﺘﻮت و اﻧﺒﺴﺎط ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
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ُ
 .۶ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﺎص و ﻋﺎم

ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در اﺣﺎدﯾﺚ اﻫﻞﺑﯿﺖ kدر دو ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.
ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﻣﺘﻦ رواﯾﺎت ،ﻣﯽﺗـﻮان اﻗﺴـﺎم ﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ و
ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳـﯽ
اﺧﻼق ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﺮای ﻣﺼـﺪاقﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی آن ﺿـﺮورت
دارد.

 -۱-۶ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص

ُ
اﻣﺎم ﺻﺎدق hدر ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺮزﻫﺎی ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ،ﻣﻌﻨﯽ و ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی
ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص را آﻣﻮزش دادهاﻧﺪ .اﯾﻦﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠـﻢ اﺧـﻼق
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ درﺳـﺘﯽ درک ﮐﻨﻨـﺪ .اﺑـﻦ ﻣﺤﺒـﻮب
ّ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻋﺮض ﮐـﺮده اﺳـﺖ» :ﻗﻠـﺖ ﻟـﻪ :ﻣـﺎ ﺣـﺪ
ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ؟ ﻗﺎل :ﺗﻠﯿﻦ ﺟﻨﺎﺣـﮏ ،و ﺗﻄﯿـﺐ ﮐﻼﻣـﮏ ،و ﺗﻠﻘـﯽ اﺧـﺎک ﺑﺒﺸـﺮ ﺣﺴـﻦ«

)ﮐﻠﯿﻨــﯽ ۱۰۳/۲ :۱۴۰۷ ،ﺷــﯿﺦ ﺻــﺪوق۴۱۲/۴ :۱۴۱۳ ،؛ ورام ﺑــﻦ اﺑــﯽ ﻓــﺮاس۱۸۸/۲ :۱۴۱۰ ،؛ دﯾﻠﻤــﯽ،

ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺼﺪاقﯾﺎﺑﯽ واژة »اﺧﻼق« در اﺣﺎدﯾﺚ

ّ
 ،(۱۳۴/۱ :۱۴۱۲ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻋﺮض ﮐﺮدم :ﺣﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻠـﻖ ﭼﯿﺴـﺖ؟ اﻣـﺎم ﻓﺮﻣـﻮد:
ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﻦ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ و ﭘﻬﻠﻮﯾﺖ را ﻧﺮم ﮐﻨﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﯽ ،و ﮔﻔﺘﺎرت را ﭘﺎﮐﯿﺰه
ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ادب و ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯽ ،و ﺑﺎ ﺑﺮادرت ﺑﺎ ﺷـﺎدی و ﺗﺒﺴـﻢ و ﺧﻨـﺪهروﯾﯽ و
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯽ .در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮزﻫﺎی ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﮐﺎرﺑﺮد ﺧـﺎص آن و در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺻـﺎدق hدر ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣﻌﻨـﺎی
ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﺎص ،ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ آن را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .اﻣﺎم ،hﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ را ﺑـﻪ ﻧﺮﻣـﯽ و
ﻟﯿﻨﻮﻧﺖ در رﻓﺘﺎرﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،و ﭘﺎک ﻧﻤﻮدن ﺳﺨﻨﺎن در ﮔﻔﺘﺎر ،و اﻇﻬـﺎر ﺷـﺎدی و ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ در
دﯾﺪارﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺻـﻔﺖ اﺧﻼﻗـﯽ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺮﺧـﻮرد و
دﯾﺪارﻫﺎ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد .روﺷﻦ اﺳﺖﮐﻪ اﯾﻦ ﺳـﻪ ﺻـﻔﺖ زﯾﺒـﺎ ﻫﻤـﮥ
ﺻﻔﺎت زﯾﺒﺎی ﻋﻠﻢ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺻﻔﺖ ﺧﺎص از ﺻﻔﺎت ﻓﺮاوان و ﻣﮑﺎرم و ﻣﺤﺎﺳـﻦ و
ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﻣﺎم ﺟﻌﻔـﺮ ﺻـﺎدقh
در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ را در ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﮑﻮ و ﺧﻮب ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﺒﯿﻦ از ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ را در ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﻦ ﺧﻠـﻖ
اﺻﻄﻼﺣﯽ در ﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻧﺎﻣﯿﺪ .دﻗﺖ در ﺳﺆال ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻬﻢ
ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﺤﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :ﻣﺎ ﺣﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ؟
در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ از ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻤﺎﯾﺰ وﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﺳﺆال ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﮥ
ّ
»ﺣﺪ« ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻣـﻞ و ﺗﻤـﺎم ﻋﯿـﺎر و
ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎم ﺻﺎدق hدر ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻪ
ﺻﻔﺖ زﯾﺒﺎ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در اﻧﺤﺼﺎر اﯾﻦ
ﺳﻪ ﺻﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺴﻢ آن
را آﻣﻮزش دادهاﻧـﺪ .در اﯾـﻦ ﺣـﺪﯾﺚ ،اﻣـﺎم ﺻـﺎدق hدر ﻣﻘـﺎم ﺑﯿـﺎن ﺣـﺪود و ﻣﺮزﻫـﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ از ﺳﻮء ﺧﻠﻖ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﻣﻔﻬـﻮم وﯾـﮋۀ آن ،ﺑـﺎ ﻣﮑـﺎرم و
ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﻋﺎم و در ﻣﻘﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮده وﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﻣﻔﻬﻮم ﺧـﺎص را
آﻣﻮزش دادهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺎم ﻗﺴﻢ ﺧﺎص ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻧﻤـﻮده و
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ارﮐﺎن آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ در ﻣﻌﻨـﺎی ﺧـﺎص و ﻋـﺎم از ﻧﺴـﺒﺖﻫﺎی
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ،ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،در ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﻣﻌﻨـﺎی ﻋـﺎم ﻫﻤـﻮاره
ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ در ﻫﻤﺎن ﺳـﻪ ﺻـﻔﺖ
ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ وﻣﺘـﻮن
ﮐﻼﺳﯿﮏ وارد ﺷﻮد .ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣـﺪﯾﺜﯽ ﺑـﻪ درک ﺑﻬﺘـﺮ ﻣﻔﻬـﻮم وﻣﺼـﺪاق اﺧـﻼق
ﺣﺴﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻟﺨﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﻢ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﻠﮑﺎت و اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺮاﺳـﺨﻪ
ً
ﻓﯽ اﻟﻨﻔﺲ ﺣﺴﻨﺔ ﮐﺎﻧﺖ ام ﻗﺒﯿﺤﺔ و ﻫﯽ ﻓﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﻋﻤﺎل و ﯾﻄﻠﻖ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﯽ
ﻣﺎ ﯾﻮﺟﺐ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺷـﺮه و ﻣﺨﺎﻟﻄـﺔ اﻟﻨـﺎس ﺑﺎﻟﺠﻤﯿـﻞ« )ﻋﻼﻣـﻪ ﻣﺠﻠﺴـﯽ،(۳۷۳/۷۱ :۱۴۰۳ ،
ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺿﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮑﺎت و ﺻﻔﺎت ﭘﺎﯾﺪار در ﻧﻔﺲ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﺷﺖ ،و
ً
ﻣﻠﮑﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ و ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﺑـﺮ آﻧﭽـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺣﺴـﻦ ﻣﻌﺎﺷـﺮت و
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﺟﻤﯿﻞ و زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ،در
ﺟﻤﻠﮥ ﯾﻄﻠﻖ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ...اﺷﺎره ﺑـﻪ ﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ در ﻣﻌﻨـﺎی ﺧـﺎص دارد .ﻫﻤـﺎن
اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق hﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .وی ﻣﻌﻨﺎی ﻏﺎﻟـﺐ ﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ را
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ ﺟﻤﯿﻞ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎس ﺑـﺰرگ ﺑﺮاﺳـﺎس آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ روح اﺣﺎدﯾـﺚ اﻫـﻞ
ﺑﯿﺖ kﺑﺎ ﮐﻠﻤﮥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ را ﯾﺎد آوری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﺴـﯿﺎری از اﺣﺎدﯾــﺚ اﺧﻼﻗــﯽ ﭘﯿــﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎﻣــﺎن»kﺣﺴــﻦ ﺧﻠــﻖ« در ﻋــﺮض ﺑﺮﺧــﯽ
ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳـﻦ و ﻣﮑـﺎرم اﺧﻼﻗـﯽ ﻗـﺮار دارد .ﺑﯽﺷـﮏ در اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ از اﺣﺎدﯾـﺚ
اﺧﻼﻗﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ اﺧﻼﻗﯽ زﯾﺒﺎ در ﮐﻨﺎر ﺻﻔﺎت اﺧﻼﻗﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و
در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ
ﯾﮏ ﻗﺴﻢ از ﺻﻔﺎت ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺧﻼﻗﯽ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ
ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺻﻔﺎت زﯾﺒﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد و آﻧﭽﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در
ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص در ﺑﯿﺎن اﻣﺎم ﺻﺎدق hﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ ﻧﯿﺰ در ﻣﺼـﺎدﯾﻖ اﯾـﻦﮐـﺎرﺑﺮد از ﺣﺴـﻦ
ﺧﻠﻖ وﺟﻮد دارد .آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ در ﺳـﻨﺖ ﻣﻌﺼـﻮﻣﺎن»kﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ« ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺻـﻔﺎت

 -۲-۶ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم

ُ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ اﺣﺎﯾﺚ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺿﻤﻪ ﺧﺎء ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻌﺒﯿـﺮ »اﺧـﻼق«
وﺟﻮد دارد ،ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم آن را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﻣﻌﻨـﺎی ﻋـﺎم ﻫﻤـﮥ
ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ و ﺳﺠﺎﯾﺎی زﯾﺒﺎ و ﻣﻄﻠﻮب اﺧﻼﻗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎم ﻋﻠـﯽh
در ﺧﻄﺒﮥ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﻓﯽ ﺳﻌﺔ اﻷﺧﻼق ﮐﻨﻮز اﻷرزاق« )ﮐﻠﯿﻨـﯽ رازی،(۲۳/۸ :۱۴۰۷ ،
در ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و وﺳﻌﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﮔﻨﺞﻫﺎی روزیﻫﺎﺳﺖ .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hدر ﺣـﺪﯾﺚ دﯾﮕـﺮ

۱۲۹

ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺼﺪاقﯾﺎﺑﯽ واژة »اﺧﻼق« در اﺣﺎدﯾﺚ

اﺧﻼﻗﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ،راﻫﻨﻤﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮای درک درﺳﺖ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ
در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص و ﻋﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻮ وﻻد ّ
ﺣﻨﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻓﺮﻣﻮد» :ارﺑﻊ
ً
ﻣﻦ ﱠ
ﮐﻦ ﻓﯿﻪ ﮐﻤﻞ اﯾﻤﺎﻧﻪ و إن ﮐﺎن ﻣﻦ ﻗﺮﻧﻪ إﻟﯽ ﻗﺪﻣﻪ ذﻧﻮﺑﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﻘﺼﻪ ذﻟـﮏ ،ﻗـﺎل :و ﻫـﻮ
اﻟﺼﺪق و اداء اﻷﻣﺎﻧﺔ و اﻟﺤﯿـﺎء و ﺣﺴـﻦ اﻟﺨﻠـﻖ« )ﮐـﻮﻓﯽ اﻫـﻮازی۲۶ :۱۴۰۲ ،؛ ﮐﻠﯿﻨـﯽ:۱۴۰۷ ،
۹۹/۲؛ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ،ﺑﯽﺗﺎ۲۹۹ :؛ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ،(۳۵۰/۶ :۱۴۰۷ ،ﻫﺮﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻤﺎﻧﺶ
ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﭘـﺎﯾﺶ را ﻫـﻢ ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﻓـﺮا ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﭼﯿـﺰی از آن ﻧـﺎﻗﺺ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد :راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ،ادای اﻣﺎﻧﺖ ،ﺣﯿﺎء و ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺻﺪق و اﻣﺎﻧـﺖداری
و ﺣﯿﺎء ﻣﺼﺪاق ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و از ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺧﻼﻗﯽ اﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻋﺮض ﺣﺴـﻦ
ﺧﻠﻖ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽرود .اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﯿﺮ را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jآوردﻧﺪ ،ﻓﺮﻣـﺎن اﻋـﺪام
ﻫﻤﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻋﻠﺖ رﻫﺎﯾﯽ او ﺑﻪ وی ﻓﺮﻣﻮد» :اﺧﺒﺮﻧﯽ ﺟﺒﺮﺋﯿـﻞ ﻋـﻦ
اﻟﻠﻪ ﻋﺰوﺟﻞ أن ﻓﯿﮏ ﺧﻤﺲ ﺧﺼﺎل ّ
ﯾﺤﺒﻬﺎ اﻟﻠﻪ و رﺳﻮﻟﻪ :اﻟﻐﯿﺮة اﻟﺸﺪﯾﺪة ﻋﻠـﯽ ﺣﺮﻣـﮏ،
واﻟﺴﺨﺎء ،و ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ،و ﺻﺪق اﻟﻠﺴﺎن ،و اﻟﺸـﺠﺎﻋﺔ« )ﺷـﯿﺦ ﺻـﺪوق۲۷۱ :۱۳۷۶ ،؛ ﻫﻤـﺎن،
۲۸۲/۱ :۱۳۶۲؛ ﻗﻄﺐ راوﻧﺪی (۳۰۷/۱۴۰۹ ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﻪ ﻣـﻦ ﺧﺒـﺮ داد
ﮐﻪ در ﺗﻮ ﭘﻨﺞ ﺧﺼﻠﺖ اﺳﺖﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را دوﺳـﺖ دارﻧـﺪ :ﻏﯿـﺮت ﺷـﺪﯾﺪ
ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،و ﺳﺨﺎوت ،و ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ،و راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺖ .در ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺳـﺨﺎوت
و ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻫﻢ )ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴـﯽ ،(۳۹۱/۷۱ :۱۴۰۳ ،وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ اﺧﻼﻗـﯽ
ﮐﻪ »ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ« در ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪادی از ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿـﮏ ﻗـﺮار دارد ،در ﺣﺴـﻦ
ﺧﻠﻖ در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﺣﺴﻦ اﻷﺧﻼق ﯾﺪر اﻷرزاق و ﯾﺆﻧﺲ اﻟﺮﻓـﺎق« )ﺗﻤﯿﻤـﯽ آﻣـﺪی،(۳۹۳/۳ :۱۳۶۶ ،
ﻧﯿﮑﯽ ﺧﻠﻖﻫﺎ ،روزیﻫﺎ را روان ﻣﯽﺳﺎزد و رﻓﯿﻘﺎن را آراﻣـﺶ و اﻧـﺲ ﻣﯽدﻫـﺪ .در ﺟـﺎی
دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﺑﺤﺴﻦ اﻷﺧﻼق ﯾﻄﯿﺐ اﻟﻌﯿﺶ )ﻫﻤﺎن ،(۲۱۸ ،ﺑﺎ ﺣﺴـﻦ اﺧـﻼق زﻧـﺪﮔﺎﻧﯽ
ﻧﯿﮏ و ﭘﺎک و ﺑﺎﻧﺸﺎط ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧـﺪ :ارﺿـﯽ اﻟﻨـﺎس ﻣـﻦ ﮐﺎﻧـﺖ
اﺧﻼﻗﻪ رﺿﯿﻪ )ﻫﻤﺎن ،(۴۱۳/۲،ﺧﺸﻨﻮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﺴﯽ اﺳﺖﮐﻪ اﺧﻼق او ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷـﺪ.
ً
ً
در ﮔﻔﺘﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :اﻃﻬﺮاﻟﻨﺎس اﻋﺮاﻗـﺎ اﺣﺴـﻨﻬﻢ اﺧﻼﻗـﺎ )ﻟﯿﺜـﯽ واﺳـﻄﯽ۱۱۹ :۱۳۷۶ ،؛
ﺗﻤﯿﻤــﯽ آﻣــﺪی ،(۴۰۵/۲ :۱۳۶۶ ،ﭘــﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻣــﺮدم در رﯾﺸــﻪﻫﺎ و ﻧﮋادﻫــﺎ ،ﻧﯿﮑــﻮﺗﺮﯾﻦ آﻧــﺎن در
اﺧﻼق اﺳﺖ .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hدر ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ او را ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺣﮑﻮﻣﺖ از
ﺑﯿﻦ اﻫﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺣﯿﺎء از ﺑﯿﻮﺗﺎت ﺻـﺎﻟﺤﻪ و ﺗﻘـﺪم در اﺳـﻼم ﻓﺮﻣـﺎن داده و در ﻋﻠـﺖ آن
ً
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻓﺈﻧﻬﻢ اﮐﺮم اﺧﻼﻗﺎ )اﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧﯽ ،(۱۳۷ :۱۴۰۴ ،زﯾﺮا آﻧـﺎن دارای ﮔﺮاﻣﯽﺗـﺮﯾﻦ و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺧﻼقاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﮥ »اﺧﻼق« در اﺣﺎدﯾﺚ وﺟﻮد دارد ﻣﻨﻈـﻮر
ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺎم اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻓﻀـﯿﻠﺖﻫﺎی
اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﮔﺴـﺘﺮده
را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ» :ﺣﺴـﻦ اﻟﺨﻠـﻖ ﻓـﯽ ﺛـﻼث :اﺟﺘﻨـﺎب اﻟﻤﺤـﺎرم ،و ﻃﻠـﺐ
اﻟﺤــﻼل ،و اﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻋﻠــﯽ اﻟﻌﯿــﺎل« )ورام ﺑــﻦ اﺑــﯽ ﻓــﺮاس۹۰/۱ :۱۴۱۰ ،؛ ﻋﻼﻣــﻪ ﻣﺠﻠﺴــﯽ:۱۴۰۳ ،
 ،(۳۹۴/۷۱ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮشﺧﻮﯾﯽ در ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :دوری ﮐﺮدن و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﺮامﻫﺎ،
و ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻃﻠﺐ ﺣﻼل ،و ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﺮ ﻋﯿﺎل .در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻫﻤـﮥ ﺻـﻔﺎت و ﺧﺼـﺎل
زﯾﺒﺎ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﺮام و ﻃﻠﺐ ﺣـﻼل و وﺳـﻌﺖ ﺑـﺮ ﻋﯿـﺎل در ﻣﻔﻬـﻮم و
ﻣﺼﺪاق ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﺟﺎی داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯽﺗﺮدﯾـﺪ اﯾـﻦ ﺗﺒﯿـﯿﻦ از ﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ ﺑـﺎ ورود
ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم ﺻﺎدق hدر ﭘﺮﺳﺶ »ﻣﺎ ﺣﺪ ﺣﺴـﻦ اﻟﺨﻠـﻖ؟« ﻓـﺮق دارد .ﺑـﺮ
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﻮی ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﺣﺪﯾﺚ ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ و
درون »ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ« ﻗﺮار دارد.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا jدر ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺑﻌﺜﺖ و رﺳﺎﻟﺖ و ﻧﺒﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧـﺪ :إﻧﻤـﺎ ﺑﻌﺜـﺖ
ﻷﺗﻤﻢ ﻣﮑﺎرم اﻷﺧﻼق )ﻃﺒﺮﺳﯽ * ۸ :۱۳۷۰ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴـﯽ ،(۲۱۰/۱۶ :۱۴۰۳ ،ﻣﻦ ﺗﻨﻬـﺎ و ﻓﻘـﻂ
ﺑﺮای اﺗﻤﺎم و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن آﻣﻮزش ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪم و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷـﺪم .در
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :إﻧﻤـﺎ ﺑﻌﺜـﺖ ﻷﺗﻤـﻢ ﺣﺴـﻦ اﻷﺧـﻼق )ﻣﺘﻘـﯽ ﻫﻨـﺪی ،(۹/۳ :۱۴۱۹ ،در

ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :إﻧﻤﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻷﺗﻤﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺧﻼق )اﺑـﻦ ﺳـﻌﺪ۱۹۲/۱ :۱۴۱۸ ،؛ ﻣﺘﻘـﯽ

ﻫﻨﺪی ،(۱۹۱/۱۱ :۱۴۱۹ ،در ﺟﻤﻠﮥ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧـﺪ» :إن اﻟﻠـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﺑﻌﺜﻨـﯽ ﺑﺘﻤـﺎم ﻣﮑـﺎرم
اﻷﺧــﻼق و ﮐﻤــﺎل ﻣﺤﺎﺳــﻦ اﻷﺧــﻼق« )ﻣﺘﻘــﯽ ﻫﻨــﺪی ،(۱۸۷/۱۱ :۱۴۱۹ ،در ﺑﯿــﺎن دﯾﮕــﺮ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻤﮑﺎرم اﻷﺧﻼق و ﻣﺤﺎﺳﻨﻬﺎ و اﺳـﺘﺘﻤﺎم اﻟﻤﻌـﺮوف اﻓﻀـﻞ ﻣـﻦ اﺑﺘﺪاﺋـﻪ
)ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ۲۸۷/۱۶ :۱۴۰۳ ،؛ ﻫﻤﺎن ،(۴۰۵/۶۹ ،ﺑﯽﺷﮏ اﺧﻼق در اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
»ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺧﻼق« و »ﺣﺴﻦ اﻷﺧﻼق« و »ﻣﮑﺎرم اﻷﺧﻼق« و »ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻷﺧﻼق« ﺑﺮای
ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﻣﻌﻨﺎی ﻋـﺎم ﺑـﺎ ﮔﻨﺠـﺎﯾﺶ ﻫﻤـﮥ ﺧﺼـﻠﺖﻫﺎی زﯾﺒـﺎ و ﺻـﻔﺎت ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه و
ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎی ﺧﻮب آﻣﺪه اﺳﺖ.

۱۳۱

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺼﺪاقﯾﺎﺑﯽ واژة »اﺧﻼق« در اﺣﺎدﯾﺚ

ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺪﯾﺜﯽ در واژۀ اﺧﻼق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﻼق ﺣـﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ روﺷﻦ ﺷﺪ اﺧﻼق در آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻠﻨـﺪ و ﻋـﺎﻟﯽ دارد و رﺑـﻂ
اﺧﻼق ﺑﺎ دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳـﯽ اﺣﺎدﯾـﺚ اﺧﻼﻗـﯽ ﻧﺸـﺎن دارد دﯾـﻦ
ﻣﻨﻬﺎی اﺧﻼق ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ﭼـﻮن اﺧـﻼق ﺑﺨﺸـﯽ از ﻫﻮﯾـﺖ دﯾـﻦ اﻟﻬـﯽ اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﯽ اﺧﻼق ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اﺣﺎدﯾﺚ اﻫﻞﺑﯿﺖ kاز ﻣـﺎده »خ
ُ
َ
ل ق« دو ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ ﺧﺎء و ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺿﻤﻪ ﺧـﺎء ﺑـﺎ ﻫـﻢ وﺟـﻮد دارد .ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾـﻦ دو واژه در اﺣﺎدﯾـﺚ اﻫﻞﺑﯿـﺖ kﻣﻮﺿـﻮع و ﻣﻔﻬـﻮم اﺧـﻼق اﺳـﻼﻣﯽ
ُ
َ
آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﺗﻘﺎرن ﺧﻠﻖ و ﺧﻠﻖ در ﻣﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻬﻢ أﺑﻌﺎد اﺧﻼق
ُ
ﺷﺪ .ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺿﻤﻪ ﺧﺎء ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿـﺐ »ﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ« در ﮔﻔﺘـﺎر اﻫﻞﺑﯿـﺖ kﻓـﺮاوان آﻣـﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﺿﻤﻦ اﺣﺎدﯾﺚ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﻧﻬﺎ ،اﻗﺴﺎم
ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺮزﻫﺎی ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص و ﻣﻌﻨﺎی ﻋـﺎم
در اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟﺎﯾﮕـﺎه و ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی ﻫﺮﯾـﮏ از اﯾـﻦ دو
ﺗﺮﮐﯿــﺐ در اﺣﺎدﯾــﺚ ﻧﻤــﻮدار ﮔﺸــﺖ .ﻓﻠﺴــﻔﮥ ﺑﻌﺜــﺖ و رﺳــﺎﻟﺖ ﭘﯿــﺎﻣﺒﺮ اﺳــﻼم ﺣﻀــﺮت
ﻣﺤﻤﺪjآﻣﻮزش ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و اﺗﻤﺎم و ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﺎﻧﺪن ﮔﺴـﺘﺮۀ
ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎوﯾﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺣﺴـﻦ ﺧﻠـﻖ ﻣﻌﻨـﺎ و ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻋﺎم دارد ﮐﻪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد.

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

 .۱ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
 .۲اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ ،ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﻣﮑﺘﺒﺔ آﯾﺔ اﻟﻠـﻪ اﻟﻌﻈﻤـﯽ اﻟﻤﺮﻋﺸـﯽ اﻟﻨﺠﻔـﯽ،
ﻗﻢ.،۱۴۰۴،
 .۳اﺑﻦ درﯾﺪ ازدی ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﺟﻤﻬﺮة اﻟﻠﻐﺔ ،داراﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ،ﺑﯿﺮوت.۱۹۸۷ ،
 .۴ﺑﻐﺪادی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﮑﺒﺮی ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت.۱۴۱۸ ،
 .۵اﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل ﻋﻦ آل اﻟﺮﺳﻮل  ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرﺳـﯿﻦ ﺣـﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿـﻪ ﻗـﻢ،
ﻗﻢ.۱۳۶۳ ،
 .۶اﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎﯾﺲ اﻟﻠﻐﻪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻘﯿﺢ ،ﺳﻌﯿﺪ رﺿﺎ ﻋﺴﮕﺮی و ﺣﯿـﺪر
ﻣﺴﺠﺪی ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ،ﻗﻢ.۱۳۸۷ ،
 .۷اﺑﻦ ﻣﺴﮑﻮﯾﻪ ،اﺑﻮﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺧﻼق أو ﮐﺘﺎب اﻟﻄﻬﺎره ﻓﯽ ﺗﻬـﺬﯾﺐ اﻷﺧـﻼق ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ،
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۴۲۷ ،
 .۸اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻧﺸﺮ ادب اﻟﺤﻮزه ،ﻗﻢ.۱۳۶۳ ،
 .۹ارﺑﻠﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ،ﮐﺸﻒ اﻟﻐﻤﻪ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺋﻤﻪ  ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺑﯽﺟﺎ.۳۸۹ ،
 .۱۰اﻓﺮام اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻓﺆاد ،ﻣﻨﺠﺪ اﻟﻄﻼب ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪر رﯾﮕﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۶۲ ،
 .۱۱اﻣﺎم رﺿﺎ  ،ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﺮﺿﺎ  ،ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ  ،ﻣﺸﻬﺪ.۱۴۰۶ ،
 .۱۲ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺣﻠﯿﺔ اﻷﺑﺮار ﻓـﯽ اﺣـﻮال ﻣﺤﻤـﺪ وآﻟـﻪ اﻷﻃﻬـﺎر  ،ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻤﻌـﺎرف
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻗﻢ.۱۴۱۱ ،
 .۱۳ــــــ ،ﺑﻬﺠﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯽ إﺛﺒﺎت اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ و اﻹﻣﺎﻣﻪ ﻟﻸﺋﻤﺔ اﻹﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮ  ،ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی آﺳـﺘﺎن ﻗـﺪس
رﺿﻮی ،ﻣﺸﻬﺪ.۱۴۲۷ ،
 .۱۴ــــــ ،اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺑﻌﺜﺖ ،ﻗﻢ.۱۳۷۴ ،
 .۱۵ﺑﺮﻗﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ،ﻗﻢ ،ﺑﯽﺟﺎ.۱۳۷۱ ،
 .۱۶ﺗﻤﯿﻤﯽ آﻣﺪی ،ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ،ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ و درراﻟﮑﻠـﻢ ،ﺷـﺮح ﺟﻤـﺎل اﻟـﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺧﻮاﻧﺴـﺎری ،ﻣﻘﺪﻣـﻪ و
ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﻣﯿﺮﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ارﻣﻮی ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان.۱۳۶۶ ،
 .۱۷ﺟﻮﻫﺮی ﻓﺎراﺑﯽ ،اﺑﻮﻧﺼﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ،اﻟﺼﺤﺎح ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ و ﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﻄـﺎر اﺣﻤـﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻐﻔﻮر ،داراﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ،ﺑﯿﺮوت.۱۴۰۷ ،
 .۱۸دﯾﻠﻤﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ارﺷﺎد اﻟﻘﻠﻮب اﻟﯽ اﻟﺼﻮاب ،ﺷﺮﯾﻒ رﺿﯽ ،ﻗﻢ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۱۹ــــــ ،ﻏﺮراﻷﺧﺒﺎر ،دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ،ﻗﻢ.۱۴۲۷ ،
 .۲۰راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻔﻀﻞ ،اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯽﺟﺎ.۱۴۰۴ ،
 .۲۱زﻣﺨﺸﺮی ،ﺟﺎراﻟﻠﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ ،ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﺤﻤـﻮد ،اﻧﺘﺸـﺎرات
دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻢ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲۲ﺷﻌﯿﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺧﺒﺎر ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ،ﻧﺠﻒ ،ﺑﯽﺗﺎ.
ُ
 .۲۳ﺷﯿﺦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻫﺪاﯾﺔ اﻻﻣﻪ اﻟﯽ اﺣﮑﺎم اﻷﺋﻤﺔ  ،ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﺳـﺘﺎن
ﻗﺪس رﺿﻮی ،ﻣﺸﻬﺪ.۱۴۱۴ ،
 .۲۴ــــــ ،اﺛﺒﺎت اﻟﻬﺪاة ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص و اﻟﻤﻌﺠﺰات ،اﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﯿﺮوت.۱۴۲۵ ،
 .۲۵ــــــ ،ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ اﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ آل اﻟﺒﯿﺖ  ،ﻗﻢ.۱۴۰۹ ،
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۱۳۳

ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺼﺪاقﯾﺎﺑﯽ واژة »اﺧﻼق« در اﺣﺎدﯾﺚ

 .۲۶ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،اﻟﺨﺼﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ.۱۳۶۲ ،
 .۲۷ــــــ ،ﺛﻮاب اﻷﻋﻤﺎل و ﻋﻘﺎب اﻷﻋﻤﺎل ،ﭼﺎپ ّاول ،داراﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻗﻢ.۱۴۰۶ ،
 .۲۸ــــــ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻷﺧﺒﺎر ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ.۱۴۰۳،
 .۲۹ــــــ ،ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﮥ ﻗﻢ.۱۴۱۳ ،
 .۳۰ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،اﻷﻣﺎﻟﯽ ،داراﻟﺜﻘﺎﻓﻪ ،ﻗﻢ.۱۴۱۴ ،
 .۳۱ــــــ ،ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺗﻬﺮان.۱۴۰۷ ،
 .۳۲ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻹرﺷﺎد ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﺞ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺒﺎد ،ﮐﻨﮕﺮۀ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ،ﻗﻢ.۱۴۱۳ ،
 .۳۳ــــــ ،اﻷﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﻨﮕﺮه ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ،ﻗﻢ.۱۴۱۳ ،
ّ
 .۳۴ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻣﺸﮑﺎة اﻷﻧﻮار ﻓﯽ ﻏﺮراﻷﺧﺒﺎر ،ﭼﺎپ اول ،اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺪرﯾﺔ ،ﻧﺠﻒ.۱۳۴۴ ،
 .۳۵ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﻣﮑﺘﺒﺔ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤـﯽ ﻣﺮﻋﺸـﯽ ﻧﺠﻔـﯽ ،ﻗـﻢ،
.۱۴۰۳
 .۳۶ــــــ ،ﻣﮑﺎرم اﻷﺧﻼق ،اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ ،ﻗﻢ.۱۳۷۰ ،
 .۳۷ﻃﺮﯾﺤﯽ ،ﻓﺨﺮ اﻟـﺪﯾﻦ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ و ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻨﯿﺮﯾﻦ ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ ،اﺣﻤـﺪ ﺣﺴـﯿﻨﯽ ،اﻟﻤﻄﺒﻌـﺔ اﻟﻤﺮﺗﻀـﻮﯾﺔ،
ﺗﻬﺮان.۱۳۶۲ ،
 .۳۸ﻃﻮﺳﯽ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ،اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮی ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﻼﻣﯿﻪ ،ﺗﻬﺮان.۱۴۱۳ ،
 .۳۹ﻋﺮوﺳﯽ ﺣﻮﯾﺰی ،ﻋﺒﺪﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻤﻌﻪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮراﻟﺜﻘﻠﯿﻦ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ،ﻗﻢ.۱۴۱۵ ،
 .۴۰ﻋﺴﮑﺮی ،اﺑﻮﻫﻼل ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﯾـﻪ ﺑﺘﺮﺗﯿـﺐ و زﯾـﺎده ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ ،ﺑﯿـﺖ اﻟﻠـﻪ ﺑﯿـﺎت ،ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻨﺸـﺮ
اﻻﺳﻼﻣﯽ اﻟﺘﺎﺑﻌﻪ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ،ﻗﻢ.۱۴۱۲ ،
 .۴۱ﺣﻠﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ﮐﺸﻒ اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻓـﯽ ﻓﻀـﺎﺋﻞ اﻣﯿﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﯿﻦ  ،وزارت ارﺷـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺗﻬـﺮان،
.۱۴۱۱
 .۴۲ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ،ﺗﻬﺮان.۱۳۹۴ ،
 .۴۳ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ،ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل ﻓﯽ ﺷﺮح اﺧﺒﺎر اﻟﺮﺳﻮل  ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺗﻬﺮان.۱۴۰۴ ،
 .۴۴ــــــ ،ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺪرر اﺧﺒﺎر اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻃﻬﺎر  ،ﭼﺎپ ّاول ،داراﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯿـﺮوت،
.۱۴۰۳
 .۴۵ﻋﻠﻮاﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ،ﻧﺰﻫﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ وﺗﻨﺒﯿﻪ اﻟﺨﺎﻃﺮ ،ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻬﺪی  ،ﻗﻢ،
.۱۴۰۸
 .۴۶ﻋﻠﻮی ﻋﺎﻣﻠﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ،ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷﺧﺒﺎر ﻓﯽ ﺷـﺮح اﻻﺳﺘﺒﺼـﺎر ،ﻣﺆﺳﺴـﮥ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ،ﻗـﻢ،
ﺑﯽﺗﺎ.
 .۴۷ﻏﺰاﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺣـﺎﻓﻆ ،داراﻟﮑﺘـﺎب اﻟﻌﺮﺑـﯽ ،ﺑﯿـﺮوت،
ﺑﯽﺗﺎ.
 .۴۸ﻓﺘﺎل ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،روﺿﺔ اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ و ﺑﺼﯿﺮة اﻟﻤﺘﻌﻈﯿﻦ ،رﺿﯽ ،ﻗﻢ.۱۳۷۵ ،
 .۴۹ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،اﻟﻮاﻓﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﻣﺎم اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ  ،اﺻﻔﻬﺎن.۱۴۰۶ ،
 .۵۰ــــــ ،اﻟﻤﺤﺠﺔ اﻟﺒﯿﻀﺎء ﻓﯽ ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﯿﺎء ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻗﻢ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۵۱ــــــ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺼﺎﻓﯽ ،ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻟﺼﺪر ،ﺗﻬﺮان.۱۴۱۵ ،
 .۵۲ﻓﯿﻮﻣﯽ ﺣﻤﻮی ،اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠـﯽ ،اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺸﺮح اﻟﮑﺒﯿﺮ ،اﻟﻤﮑﺘﺒـﺔ
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ﺑﯽﺗﺎ.

k

 .۵۳ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ راوﻧﺪی ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ ،ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﯿﺎء  ،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺸﻬﺪ.۱۴۰۹ ،
 .۵۴ﻗﻤﯽ ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ،ﺳﻔﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺎر و ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺤﮑﻢ و اﻵﺛﺎر ،اﺳﻮه ،ﻗﻢ.۱۴۱۴ ،
 .۵۵ﮐﺮاﺟﮑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﮐﻨﺰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،دار اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ،ﻗﻢ.۱۴۱۰ ،
 .۵۶ــــــ ،ﻣﻌﺪن اﻟﺠﻮاﻫﺮ و رﯾﺎﺿﺔ اﻟﺨﻮاﻃﺮ ،اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﻀﻮﯾﺔ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۹۴ ،
 .۵۷ﮐﻠﯿﻨﯽ رازی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺗﻬﺮان.۱۴۰۷ ،
 .۵۸ﮐﻮﻓﯽ اﻫﻮازی ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ،اﻟﺰﻫﺪ ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﻗﻢ.۱۴۰۲ ،
 .۵۹ﻟﯿﺜﯽ واﺳﻄﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻋﯿﻮن اﻟﺤﮑﻢ و اﻟﻤﻮاﻋﻆ ،داراﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻗﻢ.۱۳۷۶ ،
 .۶۰ﻣﺘﻘﯽ ﻫﻨﺪی ،ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ،ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﯽ ﺳﻨﻦ اﻷﻗـﻮال و اﻷﻓﻌـﺎل ،۱۴۱۹ ،داراﻟﮑﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿـﻪ ،ﺑﯿـﺮوت،
.۱۴۰۶
 .۶۱ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ،روﺿﺔ اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ ﻓﯽ ﺷﺮح ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺷﺎنﭘﻮر،
ﻗﻢ.۱۴۰۶ ،
 .۶۲ﻣﺤﺪث ﻧﻮری ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ،ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ آل اﻟﺒﯿﺖ  ،ﻗﻢ،
.۱۴۰۸
 .۶۳ﻣﺴﻌﻮد ،ﺟﺒﺮان ،اﻟﺮاﺋﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ،دﮐﺘﺮ رﺿﺎ اﻧﺰاﺑﯽ ﻧﮋاد ،ﺑﻪﻧﺸﺮ ،ﻣﺸﻬﺪ.۱۳۹۲ ،
 .۶۴ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳـﻼﻣﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺪرﺳـﯿﻦ ﺣـﻮزۀ
ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﻗﻢ.۱۳۶۲ ،
 .۶۵ﻧﺮاﻗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺴﻌﺎدات ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺑﯿﺮوت ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۶۶ورام ﺑﻦ اﺑﯽ ﻓﺮاس ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻟﺨﻮاﻃﺮ و ﻧﺰﻫـﺔ اﻟﻨـﻮاﻇﺮ )ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ورام( ،ﻣﮑﺘﺒـﻪ
ﻓﻘﯿﻪ ،ﻗﻢ.۱۴۱۰،
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