
 السالم  ر سخنان امام صادق علیهجایگاه رفیع اخالق د

حضرت صادق علیه السالم، رئیس مكتب جعفری كه نام مباركش 

و پدر بزرگوارش امام باقر علیهه  « .ابوعبداللّه»اش  و كنیه« جعفر»

باشهد، در ففهدفر ربیهع     می« ام فروه»اش  السالم و مادر مكرّمه

 . دفجری قمری در مدینه منوره چشر به جهان گشو 38االول سال 

فجری به امامت رسید و دوران امامت  111آن حضرت در سال 

آن حضرت با حكومت چند تن از خلفای اموی و عباسی فر زمهان  

 :شد كه عبارت اند از

ولید بن یزید بهن  . 2؛ ( ق 121ه   101)فشام بن عبد الملك . 1

یزید بن ولیهد بهن عبهدالملك    . 8؛ ( ق 121ه   121)عبدالملك 

 121روز از سال  00)فیر بن ولید بن عبدالملك ابرا. 1؛ ( ق 121)

؛ ( ق 182ه  121)مروان بن محمد مشهور به مروان حمار . 1؛ ( ق

ابوجعفر منصور دوانیقی . 0؛ ( ق 180ه   182)ه عبد اللّه سفاح   1

 ( . ق 113ه  180)

سهالگی   11در سهن   113آن حضرت در بیست و پنجر شوال 

دینه به شههادت رسهید و در   توسط منصور دوانیقی مسموم و در م

 ( 1. )قبرستان بقیع به خاك سپرده شد

آنچه در پیش رو دارید، نگافی است به افمّیت و جایگاه اخالق 

امیهد  . از دیدگاه رئیس مكتب جعفری، حضرت صادق علیه السالم



ای باشد برای فمه كسانی كه دوست دارند بر اساس  است ره توشه

 . نت افل بیت علیهر السالم باشنداخالق اسالمی رفتار كنند و زی

 ضرورت طرح بحثهای اخالقی

گرفته شده، تعریفهای مختلفی بهرای  « خُلق»اخالق كه از ریشه 

اَلْخُلْقُ مَلَكَهٌ   »: فرماید آن شده است؛ مرحوم نراقی رحمه اهلل می

اِلهی فِكْهرٍ   للِنَّفْسِ مُقْتَضِیٌ  لِصُدُورِ االَْفْعالِ بِسُهُولٌٍَ مِنْ دُونِ اِحْتیاجٍ 

شود كارفا  خُلق، یك حالت نفسانی است كه موجب می( 2)وَروِیٌٍ؛ 

 « ..به آسانی و بدون نیاز به فكر و دقّت از انسان سربزند

علهر  »: گوید مرحوم عالّمه طباطبائی در تعریف علر اخالق می

اخالق، فنّی است كه از ملكات انسانی مربوط به نیروفای نبهاتی و  

كند و فضایل ملكات را از رذایل آنهها   ی بحث میحیوانی و انسان

سازد تا انسان بتواند به واسطه تجلی و اتصاف بهه   جدا و ممتاز می

فضایل اخالقی، سعادت علمی خود را تكمیل نمایهد و در نتیجهه،   

افعال و رفتاری داشته باشد كه موجب ستایش عموم و مدح جامعه 

لر اخالق ذكر شد، بهه  البته آنچه به عنوان فدف ع. انسانی گردد

عقیده علمای اخالق یونان بوده است؛ ولی از نظر ما فدف اخالق 

است نه [ و رسیدن به رضایت خداوندی]« .اِبْتغاءِ وجه اللّه»اسالمی 

بهه  ]حتّی صهرف رسهیدن   ]رسیدن به مدح و ثنای اجتماعی و نه 

 ( 8)« ..فضیلت و كمال انسانی



آن در جامعهه بهه   تعریف اخالق فرچه باشد، ضرورت طهرح  

در لزوم طهرح  . صورت مستمر و دائمی بر فیچ كس پوشیده نیست

لَوْ كُنّا ال نَرْجُهو  »: آن فمین بس كه امام علی علیه السالم فرموده

جَنًٌَّ وَال نَخْشی نارا وَال ثَوابا وَال عِقابا لَكانَ ینْبَغی لَنها اَنْ نُطالِهبَ   

اگهر مها   ( 1)تَدُلُّ عَلَی سَبیلِ النَّجهاحِ؛   بِمَكارِمِ االَْخْالقِ فَاِنَّها مِمّا

امیدی بهه بهشهت و ترسهی از دوز  و انتظهار ثهواق و عقهاق       

داشتیر، شایسته بود به سراغ فضایل اخالقی برویر؛ چهرا كهه    نمی

 « ..آنها رافنمای رستگاری فستند

شود كه نیاز به اخالق یهك   از حدیث فوق به خوبی استفاده می

است و به فرد و یا جامعهه دینهی اختصها      نیاز بشری و انسانی

: به فمین جهت پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آلهه فرمهود  . ندارد

لَوْ عَلِرَ الرَّجُلُ مالَهُ فِی حُسْنِ الْخُلْقِ لَعَلِرَ اَنَّه یحْتاجُ اَنْ یكُونَ لَههُ  »»

اگر انسان بداند چه چیزی برای او در اخالق نیك ( 1)خُلْق  حَسَن ؛ 

شود كه او نیاز به داشتن اخالق نیكهو   دارد، حتما متوجه می وجود

 « ..دارد

: فمچنین آنحضرت صلی اهلل علیه و آله در جای دیگر فرمهود 

جَعَلَ اللّه ُ سُبْحانَهُ مَكارِمَ االخْالقِ صِلًٌَ بَینَهُ وَبَینَ عِبهادِهِ فَحَسْهبُ   »

خداوند سبحان فضایل ( 1)ه ِ؛ اَحَدِكُرْ اَنْ یتَمَسَّكَ بِخُلْقٍ مُتَّصِلٍ باللّ

پس برای . اخالقی را وسیله ارتباط میان خود و بندگانش قرار داد



شما كافی است كه فر یك از شما دست به اخالقی بزند كه او را به 

 « ..خدا پیوند دفد

موال محمد صالح مازندرانی، از علمای بزرگ، درباره ضرورت 

تعجب است »: گوید ه میتوجه به اخالق و مباحث اخالقی در جامع

كه مردم علر اخالق و عمل به آن را تهرك نمهوده انهد و گمهان     

كنند سعادت اخروی در اعمال ظافری است و یك دفر آنچه را  می

گمارند، به تزكیهه نفهوس توجهه     كه به پاكی از نجاسات فمّت می

 ( 0)« ..و این بالی گمراه كننده است. ندارند

شود كه باید فمیشه  تر می سنگیناینجاست كه مسئولیت عالمان 

و به صورت مستمر فر خود از مسائل اخالقی بهره ببرند و فر بهه  

پیامبر اكهرم  . عموم جامعه بحثهای اخالقی را پیوسته گوشزد كنند

اسهالم،  ( 3)اَالْءسْالمُ حُسْنُ الخُلْقِ؛ »: صلی اهلل علیه و آله فرمود

 « ..اخالق نیكو است

حُسْنُ الْخُلْقِ »»: نیز در این باره فرمودحضرت علی علیه السالم 

 « ..خوش اخالقی، اساس تمام خوبیها است( 9)رَأْسُ كُلِّ بِرٍّ؛ 

جاءَ رَجُل  اِلی رَسُولِ اللّهه ِ مِهنْ   »: خوانیر و در روایت دیگر می

هُ یا رَسُولَ اللّه ِ ما الدّینُ؟ فَقالَ حُسْنُ الْخُلْقِ، ثُرَّ اَتا: بَینِ یدَیهِ فَقالَ

عَنْ یمینِهِ فَقالَ مَا الدّینُ فَقالَ حُسْنُ الُخُلْقِ ثُرَّ اَتاهُ مِنْ قِبَهلِ شِهمالِهِ   

اَما تَفْقَهُ؟ الدّینُ فُوَ اَنْ ال تَغْضَبَ؛ : مَا الدّینُ فَالْتَفَتَ اِلَیهِ وَقالَ: فَقالَ



مردی از جلوی روی رسول خدا نزد آن حضرت آمد و عرض ( 10)

اخالق نیك، : دین چیست؟ پس حضرت فرمود! ای رسول خدا :كرد

دیهن چیسهت؟ پهس    : آنگاه از سمت راست حضرت آمد و پرسید

آنگاه از سمت چپ آن حضرت آمد . خوش خلقی: حضرت فرمود

: دین چیسهت؟ ایهن بهار حضهرت فرمهود     : و دوباره سؤال كرد

 « ..نفهمیدی؟ دین، آن است كه خشمناك نشوی

 علیه السالم افمیت اخالق در كالم امام صادق 

 . شود زندگی با اخالق گوارا می. 1

فهیچ  ( 11)ال عَیشَ اَفْنَأُ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ؛ »: آن حضرت فرمود

 « ..ای گواراتر از نیك خوئی نیست زندگی

رساند كهه اگهر زنهدگی اجتمهاعی،      این حدیث به خوبی می

ی خانوادگی و حتی انفرادی توأم با اخالق باشد، برخوردار از شاد

ای كهه اخهالق را    جامعه و خانواده. و نشاط و شادابی خوافد بود

 . مراعات نكنند، نشاط و شادابی از آن رخت خوافد بست

 . عمر را صرف ادق و اخالق كن. 2

اِنْ اُجِّلْتَ فی عُمْرِكَ یوْمَینِ »: حضرت صادق علیه السالم فرمود

اگهر از  ( 12)ی یهوْمِ مَوْتِهكَ؛   فَاجْعَلْ اَحَدفا الَِدَبِكَ تَسْتَعینَ بِهِ عَلَ

عمرت تنها به میزان دو روز مهلت داده شدی، یك روزش را برای 

 « ..ادق خود اختصا  بده تا برای روز مرگ از آن كمك بگیری



 . اخالق نیك نشانه بزرگواری است. 8

حُسْنُ الْخُلْهقِ  : ثَالثٌَ  تَدُلُّ عَلی كَرَمِ الْمَرءِ»»: آن حضرت فرمود

سه چیز نشانه بزرگواری انسهان  ( 18)الْغَیظِ وَغَضُّ الطَّرَفِ؛  وَكَظْرُ

 « ..خوش اخالقی، فرو بردن خشر و فرو پوشیدن چشر: است

 . اخالق نیك نشانه درست اندیشی است. 1

ثَالثٌَ  یسْتَدلُّ بِهها عَلهی   »: فرماید حضرت صادق علیه السالم می

( 11)االِسْتِماعِ وَحُسْنُ الْجَهواقِ؛   حُسْنُ اللِّقاءِ وَحُسْنُ: اِصابٌَِ الرّأی

خوش برخوردی، خوق گوش : سه چیز نشانه درست اندیشی است

 « ..دادن و نیكو پاسخ دادن

این حدیث بیش از فر كس، واعظان و عالمان جامعه را فهدف  

قرار داده است؛ زیرا برای فدایت مردم فر خوش برخوردی الزم 

های مردم و فر نیكهو جهواق   است و فر توجّه به سخنان و درد دل

 . دادن به سؤال دیگران

در یك كالم حُسن خلق آنقدر عظمت و ارزش دارد كه فهر  . 1

شود؛  رسد، و به فر كس عنایت نمی كس به عمق و ژرفای آن نمی

وَال یكُونُ حُسْنُ الخُلْقِ اِالّ »: چنان كه امام صادق علیه السالم فرمود

یعْلَرُ ما فِی حَقیقٌَِ حُسْنِ الْخُلْقِ اِالَّ اللّهه  وَال ... فی كُلِّ وَلِی وَصَفی

شود مگر در وجود دوستان و  و حسن خلق یافت نمی( 11)تعالی؛ 

و آنچه در حقیقت خلق نیكو اسهت جهز   [ ... خداوند]برگزیدگان 



 « ..داند خداوند متعال كسی نمی

حضرت صادق علیه السهالم  . خوی نیك از اوصاف انبیاء است. 1

به ( 11)اِنَّ الصَّبْرَ وَالبِرَّ وَحُسْنَ الْخُلْقِ مِنْ اَخْالقِ االَْنْبیاءِ؛ »: فرمود

 « ..راستی صبر و نیكوكاری، و خوش خوئی از اخالق انبیا است

 فای عینی از مكارم اخالق نمونه

حضرت صادق علیه السالم تنها به بیان افمّیت و ارزش اخهالق  

دن آن در جامعه، بهه بیهان   بسنده نكرده؛ بلكه برای ثمر بخش بو

موارد و مصداقهای عینی آن نیز پرداخته است تها اینكهه مسهئله    

حال به ارائهه چنهد روایهت    . تر شود تر و محسوس مذكور ملموس

 :پردازیر دراین زمینه می

اِنَّ اللّه َ تَبارَكَ خَصَّ رَسُهولَ  »: امام صادق علیه السالم فرمود. 1

بِمَكارِمِ االَْخْالقِ فَامْتَحِنُوا اَنْفُسَهكُرْ فَهاِنْ   اللّه ِ صلی اهلل علیه و آله 

( 10)كانَتْ فیكُرْ فَاحْمَدُوا اللّه َ، وَارْغَبُوا اِلَیهِ فی الزّیهادَِِ مِنْهها؛   

براستی خداوند تبارك و تعالی، پیغمبرش را به فضهایل اخالقهی   

در [ مكارم اخالق]پس خود را آزمایش كنید؛ اگر . مخصو  كرد

فت شد، پس ستایش الهی را به جا آورید، و از او بخوافیهد  شما یا

حضهرت آن گهاه   : راوی گوید« ..كه بیشتر به شما عنایت فرماید

شروع كرد به بیان مصداقهایی از مكهارم اخهالق و آن را در ده   

اَلْیقینُ وَالْقَناعٌَُ وَالصّهبْرُ وَالشُّهكْرُ وَالْحِلْهرُ    »: مورد تبیین نمود كه



یقهین،  ( 13)خُلْقِ والسَّخاءُ وَالْغَیرَُِ والشُّجاعٌَُ وَالْمُرُوءَُِ؛ وَحُسْنُ الْ

قناعههت، بردبههاری، سههپاس گههذاری، خویشههتن داری، خههوش 

 « ..برخوردی، سخاوتمندی، غیرت، شجاعت و جوانمردی

توانهد   ترین فضایل اخالقی اسهت كهه مهی    موارد فوق از مهر

ادت و خوشهبختی  خانواده، جامعه و حتی تمام جهانیان را به سهع 

 . برساند

اِنَّ الَِفْهلِ  »: آن حضرت در مورد عالئر افل بهشهت فرمهود  . 2

الْجَنٌَِّ اَرْبَعُ عَالماتٍ، وَجْهٌ مُنْبَسِط ، وَ لِسان  لَطیفٌ وَ قَلْبٌ رَحیرٌ وَ یهدٌ  

زبهان  سیمای گشاده، : افل بهشت چهار نشانه دارند( 19)مُعْطِیٌ ؛ 

 « ..نرم و مهربان، قلب مهربان و دست بخشنده

از حضرت صادق علیه السالم سؤال شد كه مكهارم اخهالق   . 8

اَلْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَصِلٌَُ مَهنْ  »: چیست؟ حضرت در جواق فرمود

( 20)قَطَعَكَ، وَاِعْطاءُ مَنْ حَرَمَكَ وَقَوْلُ الحَقِّ وَلَهوْ عَلهی نَفْسِهكَ؛    

سی كه به تو ستر روا داشته است، و ارتباط داشتن بها  گذشت از ك

كسی كه با تو قطع رابطه كرده است، و عطا نمودن به كسی كه تو 

 « ..را محروم ساخته، و سخن حق گفتن فرچند بر ضررت باشد

شخصی از حضرت علیهه السهالم دربهاره حهدّ و انهدازه      . 1

خوشخویی و خوش برخوردی پرسش نمهود و حضهرت در پاسهخ    

( 21)تَلْینُ جانِبَكَ وَتُطَیبُ كَالمَكَ وَتَلْقا أَخاكَ بِبِشْرٍ حَسَن؛ »: رمودف



برخوردنمایی، پاكیزه سخن بگویی و باچهره [ و مهربانی]به نرمی 

 « ..نیكو برادرت را مالقات كنی

خوانیر كهه از   در حدیث دیگر از آن امام فمام علیه السالم می

الْمَرْءِ اَجْمَلُ فَقالَ وِقارٌ بِهال مَهابَهٌٍ   اَی الْخِصالِ ب»: حضرت پرسیدند

كهدامیك  ( 22)وَسَماحٌ بِال طَلَبِ مُكافاٍِ، وَتَشاغُل  بِغَیرِ مَتاعِ الدُّنْیا؛ 

وقاری كه فمراه با تهرس  : از صفات برای مرد زیباتر است؟ فرمود

نباشد، و بخششی كه انتظار مقابله به مثل در آن نباشد، و مشهغول  

 « ..متاع دنیاشدن به غیر 

 ثمرات خوش خلقی

گشهایش در  : در قرآن كریر گاه به فوائد دنیوی اخالق ماننهد 

، افزایش بركات ( 21)توانایی بازشناسی حق از باطل ( 28)رزق، 

اشهاره  ( 21)، آرامش روحی و روانهی،  ( 21)آسمانی و زمینی 

شده است وگافی نیز ثمرات و پیامدفای اخروی اخالق نیك بیهان  

یوْمَ ال ینْفَعُ مال  وَال بَنُهونَ اِالّ  »: فرماید است؛ چنان كه می گردیده

در آن روز كهه مهال و فرزنهد    »( 20)؛ «مَنْ اَتَی اللّه َ بِقَلْبٍ سَلیرٍ

« ..بخشد، مگر كسی كه با قلب سلیر به پیشگاه خدا آید سودی نمی

قلبی است كهه  : امام صادق علیه السالم در تفسیر قلب سلیر فرمود

« ..ردگارش را دیدار كند در حالی كه جز خدا در آن نباشهد پرو

فر قلبی كه در آن شرك یا شبهه باشد، از منزلت »: سپس افزودند



فمانا صاحبان قلب سلیر، وارستگی در ایهن  . و ارزش ساقط است

 ( 23)« ..جهان را برگزیدند تا در آن جهان آسوده خاطر باشند

ا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَی النَّفْسَ وَاَمَّ»: خوانیر و در آیه دیگر می

و آن كس كهه از مقهام   »( 29)؛ «عَنِ الْهَوی فَاِنَّ الْجَنٌََّ فِی الْمَأْی

پروردگارش ترسان باشد و نفس را از فوی باز دارد، قطعا بهشهت  

 « ..جایگاه اوست

در روایات نیز به ثمرات و فوائد دنیوی و اخروی اخالق برمهی  

تَخَلَّقُوا بِهاَخْالقِ  »: مبر اكرم صلی اهلل علیه و آله فرمودخوریر، پیا

اللّه ِ اِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ یدْخُلُونَ الجَنٌََّ بِتَقْوَی اللّهه ِ وَحُسْهنِ الْخُلْهقِ؛    

اخالق خدایی پیدا كنید، به راستی بیشتر مردم به خاطر تقوا ( 80)

 « ..شوند و خوش اخالقی وارد بهشت می

مرات و فواید اخالق خوق حضرت صادق علیه السالم در زمینه ث

سخنان گرانبهایی دارد كه در ادامه بحث به برخی از آنها اشهاره  

 : شود می

 فراوانی رزق. 1

خهوی  ( 81)حُسْنُ الْخُلْقِ یزیدُ فی الرِّزْقِ؛ »: آن حضرت فرمود

 « ..شود نیكو باعث فراوانی روزی می

 آبادانی و طوالنی شدن عمر. 2



اِنَّ الْبِرَّ وَحُسْنَ الْخُلْقِ یعْمُرانِ »»: صادق علیه السالم فرمود امام

براستی نیكی و خوش خلقهی  ( 82)الدّیارَ وَیزیدانِ فِی االعْمارِ؛ 

 « ..شود عمرفا می[ و طوالنی شدن]باعث آبادی زمین، و افزایش 

در روایتی دیگر امهام صهادق علیهه السهالم شهیعیان را بهه       

نواده سفارش نموده و آن را موجهب طهوالنی   خوشرفتاری با خا

مَنْ حَسُنَ بِرُّه فی اَفْلِ بَیتِهِ زیهدَ  »: فرماید داند و می شدن عمر می

فر كس با خانواده خود خوشرفتاری كند، عمرش ( 88)فی عُمْرِهِ؛ 

 « ..شود طوالنی می

 پاك شدن گنافان. 8

خَطیئٌَ كَما اَلْخُلْقُ الحَسَنُ یمیثُ الْ»: فمچنین آن حضرت فرمود

كنهد؛   خوی نیكو گنافان را ذوق می( 81)تُمیثُ الشَّمْسُ الجَلیدُ؛ 

 « ..كند چنانكه خورشید یخ را آق می

 زینت دنیا و آخرت. 1

اَلْخُلْهقُ  »»: فرمایهد  حضرت جعفر بن محمد علیهماالسالم مهی 

الدّینِ وَقُرْبَهٌ   الْحَسَنُ جَمال  فِی الدُّنْیا وَنَزْفٌَ  فِی االخِرَِِ وَبِهِ كَمالُ 

خلق ( 81)اِلَی اللّه ِ وَال یكُونَ حُسْنُ الخُلْقِ اِالّ فی كُلِّ وَلِی وَصَفِی؛ 

نیكو در دنیا موجب زیبایی، و در آخرت گشایش است و مایه كمال 

و حسن خلق نیست مگهر در  . در دین و نزدیكی به پروردگار است



 « [ ..خداوند]وجود دوستان و برگزیدگان 

 اق بی پایانثو. 1

اِنَّ اللّه َ تَبارَكَ »: امام صادق علیه السالم در فرازی دیگر فرمود

وَتَعالی لَیعْطِی الْعَبْدَ مِنَ الثَّواقِ عَلی حُسْنِ الْخُلْهقِ كَمها یعْطِهی    

خداوند بر نیك ( 81)الْمُجافِدَ فِی سَبیلِ اللّه ِ یغْدُوا عَلَیهِ وَیرُوحُ؛ 

كند كه به مجافد در راه خهودش   می خویی بنده، پاداشی را عطا

مهی  ]و فمیشه در جههاد اسهت   ]جنگد  كه در فر صبح و شب می

 « ..بخشد

 پیامدفای زیانبار بدخلقی

در منابع دینی پیامدفا و ضررفای زیانبار بدخلقی نیز بیان شده 

است تا مردم بیشتر به اخالق نیك افمّیت دفند و از اخالق زشهت  

 . رویگردان باشند

زمینه نیز رئیس مكتب جعفری، سخنان بیدارگر، فشدار  در این

 : خوانیر دفنده و ارزشمندی دارد كه در ذیل می

 بدخلقی تباه كننده عمل. 1

اِنَّ سوء الْخُلْقِ لَیفْسِدُ الْعَمَلَ »: حضرت صادق علیه السالم فرمود

فمچنان كه سهركه عسهل را تبهاه    ( 80)كَما یفْسِدُ الخِلُّ الْعَسَلَ؛ 



و در روایت دیگر بهه  « ..كند ند، بدخلقی نیز عمل را تباه میك می

به كار رفته است؛ ( 83)« لَیفْسِدُ االْیمانَ»تعبیر « العمل»جای كلمه 

سازد كه در این صورت خطهر آن   یعنی بدخلقی ایمان را تباه می

دوچندان خوافد شد؛ زیرا ایمان ریشه و اساس انسانیت را تشكیل 

آن ضررفای جبران ناپهذیری را در پهی   دفد و آسیب دیدن  می

 . دارد

به فمین جهت، وقتی به پیامبر خبر دادند كه زنی شبها عبهادت  

كند و روزفا روزه دارد؛ ولی اخالقش زشت است و فمسایگان  می

ال خَیرَ فیها، فِی مِنْ اَفْلِ »: دفد، حضرت فرمود را با زبان آزار می

 « ..نیست، او افل آتش استخیری در او ( 89)النّارِ؛ 

 خارج شدن از گروه شیعیان واقعی. 2

امام صادق علیه السالم رعایت اصول اخالقی و توجه بهه آداق  

انسانی و خوش برخوردی را از ویژگیهای مكتب تشیع دانسته و آن 

را بر شیعیان راستین الزم شمرده، و بر اجتناق از بهدخلقی پهای   

لَیسَ مِنّا مَنْ لَرْ یوَقّر كَبیرَنا وَلَرْ »: دفرمای فشرده است؛ آنجا كه می

از ما نیست كسی كهه بهزرگ ترفایمهان را    ( 10)یرْحر صَغیرنا؛ 

 « ..احترام نكند و به كوچك ترفایمان ترحر ننماید

 پاورقهههههههههههههههههههههی
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