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ایده شروع 

مربی ابتدا از دانش آموزان می خواهد واکنش های خود را در مورد اتفاقات زیر 
بیان کنند:

1. فرض کنید شما در کالس درس مشغول صحبت کردن هستید که ناگهان 
یکی از دوستان شما وسط حرف شما آمده و با صدای بلند سخنان شما را 

قطع می کند.  شما چه عکس العملی نشان می دهید؟
2. فرض کنید در جمع خانواده و در حالی که همه توجه ها به سمت شما 
شما  از  اصرار  با  و  آمده  شما  سمت  به  کوچک ترتان  خواهر  یا  برادر  است، 
او گوش دهید، چه  به حرف  و  را قطع کنید  خواهش می کند که حرفتان 

خواهید کرد؟
3. فرض کنید در یک جلسه رسمی )مثال نشست ساالنه اتحادیه(  به شما 
و  اتحادیه  درباره  را  خودتان  نظرات  نقطه  دقیقه  چند  شده  داده  فرصت 
برنامه های آن بیان کنید، که قبل از شروع جلسه پدر یا مادر با شما تماس 
گرفته و یا حضوری به دنیال شما می آیند و از شما می خواهند که فورا جلسه 

را ترک کنید و با آنها همراه شوید؟
مربی محترم پس از این پرسیدن این سؤاالت و شنیدن پاسخ های دانش آموزان، 
با توجه به  از آنها می خواهد  فیلم پیوستی را به دانش آموزان نشان داده و 

سؤاالتی که بیان شد، نکته قابل توجه در این فیلم را بیان کنند.
پس از نمایش فیلم، احتماال دانش آموزان نکته فیلم را متوجه خواهند شد 
)حضور گرم، صمیمی و ساده فرزندان شهدای مدافع حرم در دیدار با رهبر 
اگر هم متوجه نشدند، مربی  آنها(  با  ایشان در رفتار  انقالب و حسن خلق 

نکته را بیان می کند.
از  نمونه ای  کردید،  مشاهده  که  لحظاتی  و  تصاویر  می گوید:  آنها  به  سپس 

حسن خلق رفتاری است.
تصور کنید رهبر کشور در یک مراسم عمومی، چقدر راحت و ساده با کودکان 
برخورد می کند و اجازه می دهد آنها به راحتی با او صحبت کنند. و این کار 

را هم مانع حفظ شأن و جایگاه خودش نمی بیند.
چند نفر از ما می توانیم این گونه باشیم؟ باید چکار کنیم که چنین رفتارهای 

مناسب و خوبی داشته باشیم؟
کلید آن داشن حسن خلق است.
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یادداشت

حسن خلق به معنای نرم خویی،  خوش گفتاری و گشاده رویی در برخورد با 
دیگران است.1 تأکید بر سه بخِش رفتار، گفتار و چهره، نشانگر جامع  بودن 
به  را  خلق  حسن  صفت  افراد  از  بعضی  چراکه  است؛   خلق  ُحسن  تعریف 
خوش رویی تقلیل داده و صرفا افراد خوش خنده و به ظاهر مهربان را دارای 
حسن خلق می دانند. و برخی دیگر، حسن خلق را در خوب حرف زدن یا 
از این  موارد  باید توجه داشت که هر یک  اما  انجام رفتار صحیح می دانند. 
سه گانه، به تنهایی و بدون حضور دو عامل دیگر، به هیچ وجه نمایان گر حسن 
خلق کامل نیستند. به عنوان نمونه، اگر کسی صرفا روی باز و سیمای مهربان 
داشته باشد، اما با زبان خود مردم را آزار دهد؛ یعنی به اصطالح با خنده به 
دیگران نیش بزند و متلک های ریز و درشت را نثار آنها کند، از حسن خلق 
بی بهره است. هم چنان که فردی هم که زبان چرب و نرمی دارد و در عمل به 
دیگران خیری نمی رساند نیز فاقد حسن خلق است. کسی هم که با چهره 
عبوس و گفتار نامناسب به یک فرد )مثال معلول( کمک کند، هرچند آن فرد 
کار خوبی انجام داده است، ولی این کمک به عنوان یک خاطره خوب و ناشی 
از  حسن خلق در ذهن دیگران باقی نمی ماند؛ چراکه در این حالت، همه 

شرایط حسن خلق به موازات هم مراعات نشده است.
پیغمبر اکرم9 َمکِرَمت های اخالقی2 را وسیله اتصالی معرفی می کنند که 
خداوند بین خود و بندگانش قرار داده است. ایشان در ادامه بیان نورانی خود 
توصیه می کنند که هریک از ما به یکی از صفات نیک اخالقی متصف شویم.3 
حضرت علی7 می فرمایند: خودتان را بر خوش اخالقی تمرین دهید؛ زیرا 
که بنده مسلمان با خوش اخالقی،  به مقام و مرتبه شخصی می رسد که روزها 

روزه و شب ها، شب زنده داری می کند.4
بنابراین، از احادیث و بسیاری دیگر از روایات معصومین:، درمی یابیم که 
توجه به صفات نیک اخالقی و تمرین بر کسب حسن خلق، دارای اهمیت 
فراوانی است. دلیل این اهمیت و تأکید را باید در فواید و آثاری که از حسن 

۱. علم اخالق اسالمی )ترجمه جامع السعادات(، ج۱، ص373.
2. صفات نیک.

َک بُِخُلٍق ُمتَِّصٍل بِاللَّ ؛ مجموعة  ُ ُسْبَحانَُه َمَكاِرَم اْلَْخاَلِق ِصَلًة بَْینَُه َو بَْیَن ِعبَاِدِه فََحْسُب أََحِدُكْم أَْن يَتََمسَّ 3. َجَعَل اللَّ
ورام، ج 2، ص۱22.

ائِِم الَْقائِم ؛ الخصال،  4. ُروُضوا أَنُْفَسُكْم َعَلی اْلَْخاَلِق الَْحَسنَِة فَِإنَّ الَْعْبَد الُْمْسلَِم يَْبُلُغ بُِحْسِن ُخُلِقِه َدَرَجَة الصَّ
ج 2، ص62۱.



5
خلق به دست می آید جست وجو کرد. برخی از این آثار و فواید عبارتند از:

را  انسان  امام صادق7 می فرمایند: حسن خلق،  رزق  زیاد شدن رزق؛   .1
زیاد می کند.1 رزق هم می تواند مادی باشد و هم معنوی. خوب فهمیدن و 
راحت فهمیدن مطالب،  قدرت تفکر و اندیشیدن و تصمیم گیری های درست 

و منطقی در زندگی هم می تواند رزق انسان باشد.
2. جلب دوستی و محبت دیگران و تقویت آن، یکی دیگر از ثمرات حسن 
خلق است.2 دوستی با مردم، زمینه داشتن روابط اجتماعی گرم و صمیمی 
است. روابطی که می تواند در بسیاری از امور زندگی مثل درس خواندن، حل 

مشکالت و... که روزانه با آنها درگیر هستیم، به ما کمک کند.
3. إَِذا َحُسَن الُْخُلُق لَُطَف النُّْطق؛3 شخصی که خودش صاحب بیان شیوا، بلیغ 
و لطیف است، به ما توصیه می کند با حسن خلق، می توانید لطافت و نرمی در 
گفتار کسب کنید. خوب سخن گفتن، هنری است که می تواند گوش مردم را 
برای شنیدن سخنان خوب و پرجاذبه،  به خود جلب کند و به کالم ماندگاری 

و اثرگذاری ویژه ببخشد.
اعتبار اجتماعی؛  حسن خلق،  یکی از سهل ترین مسیرهای کسب  ایجاد   .4
اعتبار اجتماعی است، که هزینه آن فقط کمی لبخند و خوش رفتاری با مردم 
است. امیرالمؤمنین7 می فرمایند: َكْم ِمْن َوِضيٍع َرَفَعُه ُحْسُن ُخُلِقه؛4 حسن خلق، 
از  بسیاری  و  قدرت  ثروت،  خانوادگی،  و  قومی  انتسابات  جایگزین  می تواند 
اجتماعی  اعتبار  افراد در موضوع  به  امتیازبخشی  و غلط  مالک های صحیح 
باشد. طبق بیان نورانی امیرالمؤمنین7، افراد بسیاری بوده اند که به واسطه 

حسن خلق، از جایگاه پَست اجتماعی خود باالتر آمده و ممتاز شدند.
5. گاهی اوقات، انسان با خودش فکر می کند ای کاش! عمل یا اعمالی باشد 
که انسان بتواند با انجام آنها، از گناهان خود پاک شود و فرصت انجام کارهای 
اما اگر به شما بگویند اعمالی وجود دارد  خوب را بیشتر و بهتر پیدا کند. 
که نه تنها موجب پاک شدن گناهان خواهد شد، بلکه موجب جلب رضایت 
خداوند و کامل شدن دین و توفیق در کسب و نگهداری ایمان نیز می شود، 

ْزق؛ تحف العقول، ص373. يِن َو ُهَو يَِزيُد فِي الرِّ ۱. ُحْسُن الُْخُلِق ِمَن الدِّ
2. امام صادق7 می فرمايند: ُحْسُن الُْخُلِق َمْجَلبٌَة لِْلَمَودَّة؛  تحف العقول، ص356؛ پیامبر اكرم9 می فرمايند: 

ُحْسُن الُْخُلِق يُْثبُِت الَْمَودَّة؛ تحف العقول، ص45.
3. غررالحكم و دررالكلم، ص255.

4. همان.
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آن وقت چکار خواهیم کرد؟ چه فرصتی از این بهتر می تواند برای ما وجود 

داشته باشد؟ 
امام باقر7 در یک بیان لطیف و زیبا 4 خصلت را معرفی می کنند که اگر 
کسی آنها را دارا باشد، به مواردی که در باال گفته شد، دست پیدا خواهد 
کرد. ایشان می فرمایند:1 با وفای به عهد، نسبت به عهدی که خدا بر عهده 
تو نهاده است، راست گویی با مردم،  حیا داشتن نسبت به آنچه نزد خداوند 
و مردم قبیح است و حسن خلق با خانواده و مردم، می توانی به این موارد 

دست پیدا کنی.
5. یکی از لذت بخش ترین ثمرات حسن خلق، شادی و آرامش روانی است. 
باشد،  از حالت و روحیه خودش در عذاب و رنج  کسی که دچار سوءخلق 
است.2 از زندگی و زیبایی های آن نمی تواند لذت ببرد و به طور دائم دچار 
تنش و ناراحتی می شود. چنین انسانی زندگی گوارای همراه با حسن خلق را 

به هیچ عنوان نمی تواند تجربه کند.3
6. مستحکم شدن پیوندهای اجتماعی مسلمانان؛ امام صادق7 در توصیه 
به یکی از یارانشان در مورد انتخاب همسر می فرمایند: کسی را انتخاب کن 
که در میان مردم به او نسبت خوبی و حسن خلق داده می شود.4 ازدواج یک 
پیوند اجتماعی بین دو خانواده است. وقتی داشتن حسن خلق و شهرت به 
آن در میان مردم، یکی از مالک های انتخاب همسر باشد، موجب می شود 
یا  و  ایجاد  خودشان  در  را  نیکو  اخالقی  مکرمت  این  کنند  سعی  افراد  که 
تقویت کنند و از این مسیر پیوندهای اجتماعی خوب و مستحکمی در میان 

مسلمانان ایجاد شود.
بنابراین، اگر کسی به دقت و تأمل در روایات حسن خلق بیندیشد و احوال 
مردم خوش اخالق را مورد مطالعه قرار دهد، درمی یابد که هر خوش خلقی 
نزد خدا و مردم محبوب است و همواره مورد رحمت الهی قرار می گیرد. و به 

َُّه َو ُهَو َعْنُه َراٍض- َو لَْو َكاَن  َصْت َعْنُه ُذنُوبُُه َو لَِقَي َرب ۱. أَْربٌَع َمْن ُكنَّ فِیِه َكَمَل إِْساَلُمُه َو أُِعیَن َعَلی إِيَمانِِه َو ُمحِّ
َعَلی نَْفِسِه َو ِصْدُق اللَِّساِن َمَع النَّاِس   ِ َعْنُه َو ِهَي الَْوفَاُء بَِما يَْجَعُل لِلَّ  ُ َها اللَّ فِیَما بَْیَن قَْرنِِه إِلَی قََدِمِه ُذنُوٌب َحطَّ

ِ َو ِعْنَد النَّاِس َو ُحْسُن الُْخُلِق َمَع اْلَْهِل َو النَّاِس؛ امالی )مفید(، صص۱66 و ۱67. ا يَْقبُُح ِعْنَد اللَّ َو الَْحیَاُء ِممَّ
َب نَْفَسه ؛ تحف العقول، ص58. ُه َسِقَم بََدنُُه َو َمْن َساَء ُخُلُقُه َعذَّ 2. پیامبر اكرم9 می فرمايند: َمْن َكثَُر َهمُّ

3. امام صادق7 می فرمايند: َو َل َعْیَش أَْهنَُأ ِمْن ُحْسِن الُْخُلق؛ هیچ زندگی ای گواراتر از حسن خلق نیست؛ 
اصول كافی، ج8، ص244.

َج فََقاَل انُْظْر أَيَْن تََضُع نَْفَسَک  4. قُْلُت ِلَبِي َعْبِد الل إِنَّ َصاِحبَتِي َهَلَكْت َو َكانَْت لِي ُمَوافَِقًة َو قَْد َهَمْمُت أَْن أَتََزوَّ
َك َو أََمانَتَِک فَِإْن ُكْنَت َل بُدَّ فَاِعاًل فَبِْكراً تُْنَسُب إِلَی الَْخْیِر َو  َو َمْن تُْشِرُكُه فِي َمالَِک َو تُْطلُِعُه َعَلی ِدينَِک َو ِسرِّ

إِلَی ُحْسِن الُْخُلق ؛  معاني الخبار،  ص3۱7.
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واسطه همین حسن خلق، محل مراجعه مردم و مورد اطمینان و اعتماد آنها 
خواهد بود. اسوه حسنه، کامل کننده اخالق نیکو و صاحب آن1 پیامبر گرامی 
اسالم9 هستند. نمونه های متعددی از زندگی ایشان و سایر ائمه اطهار: 
نقل شده است که به خوبی بیانگر رعایت حسن خلق این بزرگواران نسبت به 
مردم است. مواردی مانند: داستان مردی که بر سر مبارک پیامبر9 زباله 
می ریخت و ایشان در هنگام مریضی او به دیدارش رفتند. یا قصه آن شخصی 
که در مدینه به امام حسن مجتبی7 توهین و جسارت کرد و ایشان در 

مقابل این رفتار به او خوراک، پوشاک و محلی برای استراحت دادند.

پرسش ها و پاسخ ها
1. مصداق های حسن خلق را چگونه تشخیص دهیم؟

ابتدا بیان کردیم،  شامل سه جزء: روی گشاده،  حسن خلق در معنایی که 
زبان نرم و رفتار صحیح است. مصادیق حسن خلق را هم می توانید در این 

سه دسته بیابید:
با فرد نیازمنِد  أ. چهره متبسم و روی گشاده، به ویژه در موردی که انسان 
کمک مواجه می شود و قصد کمک به او را دارد ولی به هر دلیلی نمی تواند 

به او کمک کند.
ب. آهسته و شمرده سخن گفتن، استفاده از کلمات مناسب با آداب و رسوم 

جمعی، شنیدن کامل سخن دیگران و ارزش قائل شدن برای آن.
ج. اختصاص مکانی که در اختیار داریم به افراد سالمند و ناتوان )به ویژه در 
وسائل نقلیه عمومی و محیط های شلوغ(، رعایت ادب در مقابل پدر و مادر و 

بزرگ ترها، رعایت قوانین و مقررات مکان های عمومی یا خصوصی و... .
2. بهترین روش برای تشویق دیگران به حسن خلق چیست؟

بهترین روش برای انتقال حسن خلق به دیگران ، تبلیغ عملی2 حسن خلق 
است. به این معنا که با حسن خلق خود به آنها نشان دهیم که چهره متبسم، 
گفتار مالیم و رفتار صحیح ما چه مزیتی نسبت به رفتار آدم های عاری از 
حسن خلق دارد. همچنین آشنا کردن دیگران با الگوهای عملی حسن خلق 

نیز در تشویق آنان به الگوپذیری از صاحبان خلق نیکو مؤثر خواهد بود. 

ََّک لََعلی  ُخُلٍق َعِظیم ؛ قلم، 4. ۱. إِن
2. ُكونُوا ُدَعاَة النَّاِس  بَِأْعَمالُِكْم َو َل تَُكونُوا ُدَعاًة بَِألِْسنَتُِكم ؛ بحارالنوار، ج5،  ص۱98.
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تمرین

1. سعی کنید در تعامل و گفت وگو با دیگران همیشه لبخند بر لب داشته 
باشید.

2. برای گفت وگو با دیگران، از واژه های زیبا و مناسب استفاده کنید.


