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 1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه قم(نویسنده مسئول)
دانشجوی کارشناسی ارشد اعجاز علوم قرآن مجید ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم

چکیده
نقش اخالق در تثبیت و باورهای انسان اجتناب ناپذیر است،اگر این اخالق همراه با سرشتی نیکو و پسندیده همراه با سرشتی
نیکو و پسندیده همراه باشد می تواند جایگاه انسانی و اجتماعی فرد را به مراتب باال ارتقا بدهد.باالترین ارزش اخالق این است
که با دین،ایمان و اعتقادات راسخ شکل ب گیرد و یکی از نیازمندی های اخالق به دین این است که دین ارزش های اخالقی را
تعیین می کند و شخص با دین و ایمان حد و مرزهای کارهایش را متوجه می شود و راه درست سیر تکاملی خویش را طی می
کند،وبی شک تحقق اخالق مؤمنانه در افراد جامعه فواید ارزشمندی خواهد داشت.این مقاله با رویکرد توصیفی_تحلیلی و به
صورت میان رشته ای در حوزه علوم انسانی به بررسی راهکارهای تحقق اخالق مؤمنانه از منظر قرآن کریم و روایات می
پردازد.از جمله موضوعاتی مانند:توکل،اخالص،صبر،رضا،نیکی به پدر و مادر،صله رحم را بررسی می نماید.
واژههای كلیدی:راهکارها،دین،اخالق،قرآن،سیر تکاملی،اعتقادات،ارزش،جامعه
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 .1مقدمه
اخالق،علمی است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاری متناسب با آن ها را معرفی می کند و شیوه تحصیل
صفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده و دوری از صفات نفسانی بد و انجام اعمال پسندیده و دوری از صفات نفسانی بد و
اعمال ناپسند را نشان می دهد.ویکی از مهم ترین منابع اسالم در زمینه تربیت اخالق مؤمنانه قرآن و روایات پیامبران و ائمه
اطهار می باشد،زیرا هدف از تربیت اخالقی در اسالم،افزایش مراتب و درجات قلبی در سایه معرفت الهی است،تا شخص از
شایستگی الزم برای تقرب به خدا را پیدا کند چون زمینه کمال و سعادت انسان را فراهم می کند و دست یابی به آن را برای
همگان امکان پذیر است.از این جهت در این مقاله راهکارهایی برای تحقق اخالق مؤمنانه از منظر قرآن و روایات با استفاده از
منابع کتابخانه ای را بررسی خواهیم کرد.

.1-1پیشینه پژوهش
جان نثاری و واعظی ) 1396(،در پژوهش خود آورده اند که:اخالق از دیر باز مورد توجه مکاتب مختلف و سایر ملل بوده
است.اگر چه بسیاری از مکاتب بدون توجه به تمایالت درونی افعال اخالقی انسان،شاخه های متنوعی از اخالق را ارائه نموده
اند،گرایش های اخالقی و فضیلت خواهی از امور فطری انسان هستند و آنچه در اخالق فطری مورد نظر است ،گرایش های
یکسان انسان ها است.و عوامل دیگری مانند دین،جامعه،محیط و موقعیت های خاص می توانند خالقیتی را برای انسان ایجاد
نماید.انسان به طور طبیعی تحت تاثیر افک ار،عقاید،گفتار و رفتارهایی است که شخصیت او را شکل می دهد.و عالوه بر آن وجود
اسوه و الگو برای تحقق فضیلت اخالقی در انسان امری ضروری است.
مروتی وساکی) 1390(،با بیان این مطلب در پژوهش خود آورده اند که:هر چند لغویون معنای اصلی اخالق را اخالق پسندیده و
ممدوح دان سته اند اما این واژه در کاربرد قرآنی و گسترده معنایی وسیع تری داشته و هر دو نوع اخالق ممدوح و مذموم را در
بر می گیرند؛ولی می توان کاربردی ترین معنای آن را گسترش اخالق ممدوح در محیط اجتماعی و فرهنگی جامعه دانست و
هم چنان مفاهیم ارزشمند اخالقی در قرآن کریم بر پایه ی مفاهیم دینی استوار و کامال منسجم و نظام مند است.
مسکوب و همکارانش ) 1398(،ضمن پژوهش خود بیان داشته اند:قرآن سنت هایی را به انسان معرفی می کند که با علم به آن
ها حیات اخالقی انسان شکل می گیرد.علم به اسباب و مسببات،انسان را به تالش برای کسب نتایج بهتر سوق می دهد .وعده
نصرت الهی و پیروزی نهایی حق،امیدواری او را افزایش می دهد.علم به سنت آزمایش و ابتال،انسان را از ناامیدی به دور می
دارد و صبر او را در مقابله با سختی ها افزایش می دهد.
.2مفهوم اخالق
در فرهنگ های لغت ،معانی متشابهی برای واژة اخالق بیان شده است .بر همـین اساس واژه اخالق جمع خُلق و خُلُق است و
در

لغت

به

معنی

مفاهیم

خوی

ها،طبیعت

باطنی،سرشت

درونی،

طبع،

مـروت،خـوش

رفتـاری

است(.دهخـدا،1357،ج،1ص)175ولغت شناسان عموما آن را با واژه «خَلق» هم ریشه دانسته اند.وقتی گفته می شود فالن
کس خُلق زیبایی دارد ،یعنی نیرو و سرشت یا صفت معنوی و باطنی زیبا دارد.در مقابل ،هنگامی که می گویند فالن کس خَلق
زیبایی دارد،به معنای آن است که دارای آفرینش و ظاهری زیبا و اندامی سازگار است(.حسینی زبیدی،1174،ج،6ص)337
عالمان اخالق معانی اصطالحی متعددی برای اخالق بیان کرده اند،یکی از رایج ترین آنها عبارت است از:
صفات نفسانی که در نفس انسان رسوخ کرده و پایدار شده باشد(.ابن مسکویه،360،ص )36برخی از دانشمندان،اخالق را شامل
صفات نفسانی غیرپایدار نیز دانسته اند(.یحیی بن عدی،330،ص)47
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 .3راهکارهای تحقق اخالق مؤمنانه:
.3-1توكل:
عالمان اخال ق در باب ماهیت آن گفته اند:توکل یعنی اعتماد و اطمینان قلبی انسان به خداوند در همه ی امور خویش و بیزاری
از هر قدرتی غیر از او.البته تحقق این حالت در انسان متوقف بر ایمان و یقین و قوت قلب به این است که هیچ قـوت و قـدرتی
جدا از خداوند،در کار عالم و آدم اثرگذار نمی باشدو همه ی علل و اسباب،مقهور قدرت الهی انـد و تحـت اراده ی او عمـل مـی
کنند.این حالت،خود در واقع مرتبه ای از مراتب توحید است(.نراقی،1392،ص )211برخی از عالمان اخالق درجات سه گانه ای
برای توکل قائل شده اند :
اولین درجه توکل به خداوند آن است،که اعتماد و اطمینـان انسـان بـه اوهماننـد،اعتمادش بـه وکیلـی باشـد کـه بـرای انجـام
کارهایش برمی_ گزیند در واقع این پایین ترین درجه توکل است که مدت زیادی مستمر می ماند و با اختیـار و تـدبیر انسـان
هم منافاتی ندارد.
در درجه دوم توکل  ،انسان از اصل توکل غافل است و در وکیل خود یعنی خداوند فانی می شود،برخالف درجه اول این درجـه
از توکل کم ترتحقق پیدا می کند و زودتر از بین می رود،حداکثر یکی دوروز بیشتر دوام ندارد وتنها بـرای افرادخاصـی حاصـل
می_ گردد.شخص در این حالت عمده ی تالش خود را صرف گریه،درخواست و دعا به درگاه خداوندمی نماید.
عالی ترین در جه توکل نیز آن است که انسان همه ی حرکات و سکنات خویش را به دسـت خداونـد ببینـد،تفوت ایـن نـوع از
توکل با نوع دوم در این است که در اینجا شخص حتی التماس تضرع و دعا را هم رها می کند و بـاور دارد خداونـد امـور را بـه
حکمت خویش تدبیر می کند(.نراقی،1392،ص)212
در قرآن کری م به صراحت و در آیات بسیاری انسان را به توکل بر خداوند فرا خوانده از جمله این آیات:
وَ مَن یَتَوَکلَ عَلىَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه(هرکس بر خدا توکل کند خدا او را کافی است)).طالق ،)3/خداى سبحان که ولى و عهـدهدارسرپرستى بنده متوکل خویش است ،او را از پرتگاه هالکت بیرون مىکشد ،و از طریقى که خود او پـیشبینـى آن را نمـىکنـد،
روزى مىدهد،وچنین بنده اى به خاطر اینکه بر خداى تعالى توکل کرده ،و همه امور خود را به او واگـذار نمـوده ،هـیچ چیـز از
کمال و از نعمتهایى را که قدرت به دست آوردن آن را در خود مىبیند از دست نمىدهد ،خالصه آنچه را که امیـدوار بـود بـه
وسیله سعى و کوشش خود به دست آورد همان را خداى تعالى برایش فراهم مىکند ،براى اینکه او به وى توکل کـرد ،و کسـى
که بر خدا توکل کند ،خدا همهکاره او مى شود ،و هیچ سبب از اسباب ظاهرى اینطور نیست ،براى اینکه هر سببى را که در نظر
بگیرى یک بار کارگر مىافتد بار دیگر نمىافتد ،ولى خداى تعالى این طور نیست(.ترجمه المیزان،ج،19ص)529
فَتَوَکَّلْ عَلىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحُبُّ الْمُتَوَکلِّین (چون قصد کارى کنى بـر خـداى توکـل کـن ،کـه خـدا توکـل کننـدگان را دوسـتدارد().آل عمران ،)159/اهم یت توکل را همین بس که قرآن کریم در آیات متعددى این موضوع واجـب و الزم را خـاطر نشـان
پیروان خود می_ نماید و ما با خواست خداى توانا در ذیل آیاتى که این موضوع را یاد آورى مىکنند تذکرهایى خواهیم داد .در
اینجا فقط به نقل دو حدیث قناعت مىکنیم .یکم :پیامبر عالی قدر اسالم صلّى اللّه علیه و آله و سلم می فرماید:
به جبرئیل گفتم :توکل بر خدا چیست؟ فرمود :این است که انسان بداند:
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مخلوق ضرر و نفعى نمی رساند .مخلوق عطائى نمی کند و جلوگیرى هم نمی نماید(پس اگر کسى به انسان عطائى کرد یقینا از
طرف خدا خواهد بود و آن شخص فقط یک وسیلهاى می باشد .دیگر از معانى توکل)مأیوس بودن از خلق اسـت .هـر گـاه عبـد
اینطور باشد براى غیر خدا کارى نخواهد کرد .امیدوار نیست مگر بخدا .نمی ترسد مگر از خدا .طمع به کسى نـدارد جـز بخـدا.
این معناى توکل است( .تفسیرآسان،ج،3ص)54
حسن بن جهم می گوید :به حضرت على بن موسى الرضا علیه السّالم گفتم :فدایت شوم حد و حدود توکل چیست؟ فرمـود :بـا
بودن خدا از احدى خائف و بیمناك نباشى .گفتم :حد و حدود تواضع چیست؟ فرمود :در مقابل مردم آن طور باشى که دوسـت
دارى در مقابل تو باشند ،گفتم :فدایت شوم من دوست دارم بدانم نزد تو چگونهام؟ فرمود :بنگر من نزد تو چگونهام (یعنى تا آن
حــدودى کــه تــو بمــن عالقــه دارى مــن هــم بتــو عالقــه دارم(-آیــا طــالبین خوشــنودى و ســخط خــدا یکــى هســتند؟)
(تفسیرآسان،ج،3ص)55
.3-2اخالص:
راغب اصفهانی در مفردات«خالص و اخالص»را به این صورت معنا می کند:خالص به چیزی می گوینـد کـه قابلیـت آمیختگـی
داشته باشد و سپس از آمیختگی پاك شـود،حقیقت اخـالص دوری جسـتن از هـر چیـزی اسـت کـه غیـر خـدا باشـد(.راغب
اصفهانی،1371،ص)604شایان به ذکر است که در کتاب های اخالقی واژه ی «نیت» به جای «اخالص»بسیار به کار مـی رود و
نیت عبارت است از برانگیختن قلب به سوی آن چیزی که موافق غرض او یا دفع ضرر باشد و در اصطالح شرع ،بحث از نیـت را
مختص به اراده ای می دانند که قصدش از فعل،به دست آوردن رضایت خدا یا انجام دادن احکام خدا باشد و کسی کـه از روی
ریا،طمع در بخشش دنیوی،انتظارمدح یا ثنای مردم و یا برای رهایی از سرزنش مردم به کاری دست بزند عملش ارزش معنـوی
ندارد(.تهانوی،1375،ج،4ص)272خداوند درباره ی اخالص در قرآن کریم می فرمایند:
 فَادْعُواْ اللَّهَ مخلِصِینَ لَهُ الدِّینَ وَ لَوْ کَرِهَ الْکَافِرُون( پس خدا را بخوانید ،در حالى که تنها براى او در دین اخالص مىورزید ،اگـرچه کافران را ناخوش آید().غافر .)14/وقتى آیات بر وحدانیت خداى تعالى داللت کرد و معلوم شد که تنها رازق او است ،نـاگزیر
بر همه مردم -البته غیرآن کفارى که آیات را تکذیب کرده ،و مجادله نمودند -الزم است که او را بخوانند ،در حالى کـه دیـن را
خالص براى او بدانند و اما کفارى که از دین توحید بدشان مىآید ،آنها مورد گفتار نیستند ،چون امیدى به آنها نیسـت و هـیچ
آیت و حجتى مفید به حالشان واقع نگشته و قانعشان نمىکند .پس شما خدا را با اخالص بپرستید ،و کفار را به حال خودشـان
واگذارید ،چون از این دین کراهت دارند(.ترجمه المیزان،ج،17ص)482
ا خالص در روایات بسیار مورد توجه بوده و مؤمنان را در عمل و نیت به رعایت آن فراخوانده است از جمله:پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه وآله ی و سلم) می فرمایند«:نیت مؤمن بهتر از عملش و نیت کافر بدتر از عملش می باشد(».وسائل
الشیعه،ج،1ص )50برای روشن شدن این روایت نبوی مثال زیر می تواند مفید باشد:
نیت مثل یک چشمه ی آب،و عمل مانند یک لیوان آب است.یک لیوان آب وقتی مصرف شد تمام می شود،اما چشـمه ی زالل
هرچه برداشت کنیم می جوشد و تمام نمی شود.اگر خمیر مایه و نیات درونی افراد خیر باشـد همیشـه بـه خـوبی فرمـان مـی
دهد،اما زمانی که ذات افراد مثل کفار،بد باشد،دائم به بدی فکر می کند و آن را انجام می دهد.از این رو نیتش از عملـش بـدتر
است(.نراقی،1392،ص)157
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.3-3صبر:
علمای اخالق صبر را با اخذ از منابع روایی به سـه گونـه تقسـیم کـرده اند.صـبر بـر بلیـه و مصیبت،صـبر بـر طاعت،بنـدگی و
عبودیت،و صبر بر گناه و معصیت،و این قسم سوم ازدو قسم اول برتر و پر ارزش تر است.و صبر بر مصیبت و بالها را بر دو قسم
کرده اند:
)1صورتی که انسان می تواند اذیت کننده و بال رساننده را مکافات کند و از او انتقام گیرد.
) 2صورتی که انسان قدرت انتقام ندارد،خواه بال رساننده و موجب ناراحتی،انسان باشـد،خواه حـوادر روزگـار و پـیش آمـدهای
ناگوار(.نراقی،1392،صص )69-70خداوند در قرآن کریم می فرماید:
وَ اصْبرِواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابرِین(صبر پیشه گیرید که خدا همراه صابران است().انفال)46/خداوند دراین آیه تاکیـد فرمـود بـراىاین است که صبر قوىترین یاورى است که در شدائد ،و محکم ترین رکنى است در برابر تلون در عزم و سرعت تحول در اراده.و
همین صبر است که به انسان فرصت تفکر صحیح داده و به منزله خلوتى است که در هنگام هجوم افکار پریشان و صـحنههـاى
هولانگیز و مصائبى که از هر طرف رو مىآورد به انسان فرصت مىدهد ،که صحیح فکـر نمـوده و ر ى مطمـئن و صـد در صـد
اتخاذ کند ،پس خداى سبحان با مردم صابر است(.ترجمه المیزان،ج،9ص)126
در روایت های مختلفی درباره ی صبر سخن گفته شده از جمله آنها:حضرت محمد (ص) فرمودند  :نشانه انسـان صـبور در سـه چیـز اسـت -1 :اینکـه کسـل نمیشـود -2دل تنـگ نمیشـود -3از
پروردگارش شکایت نمیکند  ،چرا که وقتی کسل شود  ،حق را ضایع و تباه خواهد کرد  ،و هنگامی کـه دلتنـگ شـد  ،سـپاس
گذاری نمی کند و وقتی که از پروردگارش شکایت کند،گناه خواهد کرد (.بحاراالنوار،جلد  ،71صفحه )86
از ر سول خدا (ص) سوال شد،آیا کسی بدون حساب وارد بهشت می شود؟پیامبر (ص) فرمود  :آری هر انسان مهربـان و شـکیبا
بدون حساب وارد بهشت می شود( .بحاراالنوار ،جلد ، 82صفحه )139
.3-4رضا:
رضا به معنای خشنودی است .رضا به مقدرات الهی بدین معنی است،که انسان پس از انجـام وظیفـه و تـالش در عرصـه هـای
مختلف ،هرگاه در برابر حوادر تلخ و مقدرات ظاهراً نامناسب الهی قـرار گرفـت  ،بـه آن خشـنود باشـد ،مصـلحت الهـی را بـر
مصلحت ظاهری خود ترجیح دهد و آن چه را خدا پسندیده،بپسندد(.نراقی،1392،ص .)175بندهی عاجز،ذلیل،خوار،جاهـل بـه
مسائل قضا و قدر و غافل از موارد حکم و مصالح را نمی رسد که اعتراض و انکار کند و نسبت به افعال خالق حکیم و علیم خبیر
 ،ناخشنودی از خود نشان دهد و چه مجال برای بنده که به آن چه پروردگارش بدان راضی شده،راضی نگـردد؟ هرکـه برفضـل
خداوند اعتراض می کند ،جاهل ترین است و هـرکس کـه بـه قضـای الهـی راضـی نمیشـود بـرای حمـاقتش دارویـی وجـود
ندارد(.نراقی،1392،ص)176قرآن کریم می فرماید:
 وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ َکْبر(خشنودى خدا از همه برتر است().توبه .)72/و معناى آیه بطورى که سیاق آن را افاده مىکند این استکه خشنودى خدا از ایشان از همه این حرفها بزرگتر و ارزندهتر است .و اگر رضوان را نکره آورد براى اشاره به این معنا است که
معرفت انسان نمى تواند آن را و حدود آن را درك کند ،چون رضوان خدا محدود و مقدر نیست تا وهم بشر بدان دسـت یابـد ،و
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شاید براى فهماندن این نکته بوده که کمترین رضوان خدا هر چه هم کم باشد از این بهشتها بزرگتر اسـت ،البتـه نـه از ایـن
جهت که این بهشتها نتیجه رضوان او و ترشحى از رضاى اوست -هر چند این ترشح در واقع صحیح است -بلکه از این جهـت
که حقیقت عبودیت که قرآن کریم بشر را بدان دعوت مىکند عبودیتى است که بخاطر محبت به خدا انجـام شـود ،نـه بخـاطر
طمعى که به بهشتش و یا ترسى که از آتش داریم ،و بزرگترین سعادت و رستگارى براى یک نفر عاشق و دوستدار این است که
رضایت معشوق خود را جلب کند ،بدون اینکه در صدد ارضاء نفس خویش بوده باشد(.ترجمه المیزان،ج،9ص)456
در روایات نیز در موارد بسیاری سخن از رضای الهی به میان آورده شد از جمله:قال الباقر:احَقُّ خَلقِ اهلل ان یُسَلِّمَ لِما قَضَی اهلل ـ عَزَّوَجَلَّ ـ  .مَن عَرَفَ اهلل تَعالی ،وَ مَن رَضِیَ بِالقَضاءِ ،اتَی عَلَیهِ القَضـاءُ وَ عَظَّـمَ اهلل
اجرَهُ ،وَ مَن سَخِطَ القَضاءَ ،مَضی عَلَیهِ القَضاءُ وَ احبَطَ اهلل اجرَهُ
امام باقر فرمود «:شایسته ترین خلق خدا کسی است که تسلیم فرمان خـدا باشـد  ،کسـی کـه خـدا را بشناسـد و بـه فرمـان و
مقدرات اوخشنود باشد  ،قضای الهی به سراغ او می آید و خداوند پاداش بزرگی به او عطا می فرماید  ،و هرکـه قضـای الهـی را
نپسندد ،قضای الهی بر او وارد می شود و خداوند اجرش را تباه میسازد(».اصول کافی،ج،2ص)62
.3-5نیکی به پدر و مادر:
پدر و مادر درخت سبز نظام خلقت میباشند که فرزندان میوه های شاداب آن میباشند ،و زمین پر برکتی هستند که مَهـد پـر
مهر آنان  ،زمینه ساز پرورش نسل آدمیان میباشد و آغوش گرمشان بستر مناسبی برای شکوفایی استعداد فرزندان میباشـد.به
همین دلیل در قرآن مجید  19،بار از احسان و نیکی به پدر و مادر سخن به میان آمده است و از چنان اهمیتی برخوردارند کـه
پس از توحید و پرستش پروردگار  ،از مهم ترین سـفارش هـای خداونـد متعـال اسـت ،و شـکرگزاری از پـدر و مـادر در کنـار
شکرگزاری از خداوند متعال یاد شده است(.نراقی،1392،ص )421در قرآن مجید  ،بارها از احسان و نیکی به پدر و مادر سـخن
به میان آمده است و اهمیت آن تا به آن جاست که پس از توحید و پرستش پروردگار ،نیکی به پدر و مادر از مهم ترین سفارش
های الهی است از جمله:
وَ قَضــی رَبُّـکَ َالَّ تَعْبُـدُوا إِالَّ إِیَّــاهُ وَ بِالْوالِـدَیْنِ إِحْســاناً(وپروردگارت فرمــان داده جــز او را نپرســتید و بــه پــدر و مــادر نیکــیکنید().اسرا)23/
شکرگزاری از پدر و مادر نیز در کنار سپاس از خداوند متعال یاد شده است.
 َنِ اشْکُرْ لِی وَلِوَالِدَ یْکَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ(برای من و برای پدر و مادرت شکر به جا آور کـه بازگشـت (همـهی شـما) بـه سـوی مـناست().لقمان)14/
و درباره آثار عقوق والدین همان گونه که خداوند متعال دربارهی آنان میفرماید:
وَالَّذِی قَالَ لِوَالِدَیْهِ ُفٍّ لَکُمَاُ ...ولَئِکَ الَّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ فِی ُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ کَانُوا خَاسِرِینَ(و کسی که به پدر و مادرش اُف می گوید...آنان کسانی هستند که فرمان عذاب دربارهیشان در اقوامی از جن و انس که پـیش
از آنان بودند  ،حتمی شده است ،همانان زیان کارند)(احقاف)17-18/
-در احادیث گهرباری درباره نیکی به پدر مادر سخن گفته شده از جمله:
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امام باقر (ع) :در سه چیز خداوند متعال به احدی اجازه ترك آنها را نداده است -1 :ادای امانـت بـه مـرد نیکوکـار و فاسـق -2
وفــای بــه عهــد و پیمــان نســبت بــه نیکوکــار و فاســق  -3نیکــی بــه پــدر و مــادر ،نیکــو کــار باشــند یــا فاســق وال
ابالی(.بحاراالنوار،ج،74ص)56
پیامبر اکرم (ص) :کسی که دستور الهی را در مورد پدر و مادر اطاعت کند ،دو درب از بهشـت بـرویش بـاز خواهـد شـد ،اگـر
فرمان خدا را در مورد یکی از آنها انجام دهد یک درب گشوده می شود(.کنز العمال ،ج  ،16ص )467
پیامبر اکرم(ص) :آنکه پدر و مادرش را خشنود کند ،خدا را خشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشـم آورد ،خـدا را
به خشم آورده است(.کنز العمال ،ج  ،16ص )470
.3-6صله رحم:
انسان باید پیوند عاطفی خود را با خویشان نسبی استمرار بخشد و هیچ گاه ارتباط و عالقه خود را با آنهـا قطـع نکنـد .و چـون
خویشاوندان انسان در نیاز های انسانی و عاطفی متفاوتند ،در برابر هر نیاز  ،پاسخ مناسب بدهد.این نیاز هم گاهی با یک نامه یا
پیام و یا تلفن رفع می شود و گاهی با هزینه های گزاف نیز مرتفع نمی گردد .ولی گذشته از امکانات الزم برای پاسـخ بـه ایـن
نیاز ها ،آن چه مسلم است این که قطع ارتباط با خویشاوندان نسبی به گونه ای کـه پیونـد خویشـاوندی کـامالً قطـع شـود ،از
گناهان کبیره است .بنابراین صله رحم به معنی مهربانی و رسیدگی به خویشان و نزدیکان است که از حقوق بیش تری نسـبت
بــه دیگــران بــر خودارنــد ،بــه همــین روی در فقــه اســالمی  ،بــه ارحــام و خویشــان نســبی توجــه زیــادی نشــان داده
شد(.نراقی،1392،ص )430قرآن کریم می فرماید:
 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا(و حق نزدیکان را بپرداز و همچنین مسـتمند و وامانـده در راه را وهرگز دچار هیچ گونه زیاده روی مشو().اسرا)26/
فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ ذَلِکَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ و ُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(حق نزدیکان و مسکینانو در راه ماندگان را ادا کن .این برای آن ها که خشنودی خدا را می طلبند ،بهتر است؛ وچنین کسانی رستگارند().روم)38/
هم چنین در روایتی در کافی نقل می کند که مردی از صحابه و پیروان حضرت صادق(ع) به ایشان عرض کرد :(برادران و پسرعمو هایم خانه را بر من تنگ گرفته اند و مرا طوری در فشار و سختی قرار داده انـد کـه مجبـورم در یـک اتـاق
زندگی کنم و اگر دراین باره سخنی بگویم (منظور شکایت کردن پیش حاکم) آنچه در دست آنان است میگیرم.حضرت فرمود:
صبر کن خداوند برای تو فرج می رساند.
آن مرد گفت من منصرف شدم ازاین که اقدامی علیه آنان بکنم ،تا اینکه در سال  131وبایی آمد .به خدا سـوگند ههمـه آن هـا
مردند  .آن جناب فرمود  :مرگ آنان به واسطه مزاحمتی بود که نسبت به تو ایجـاد کـرده بودنـد و قطـع رحـم و خویشـاوندی
نمودند.آیا میل نداشتی که آنان همین طور برتو سخت بگیرند ولـی زنـده باشـند؟گفتم  :بـه خـدا سـوگند چراه(.خصـال شـیخ
صدوق،ج،1ص)39
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نتیجهگیری:
اخالقی که بر پایه ایمان به خداوند و رضایت او شکل گرفته باشد می تواند انسان را هرچه تمام تر به خداوند نزدیک کنـد و بـه
سعادت الهی برساند،قرآن کریم و پیامبر عظیم الشأن اسالم و ائمه اطهار منبع خیر و برکت و سـعادت انسـان اسـت و تمسـک
جوی ی به آنها به عنوان منبع کامل و بدون نقص قطعا انسان را به سوی کمال خواهد برد.در این مقاله به بررسی شـش مـورد از
راه های دستیابی به اخالق مؤمنانه از جمله:توکل،اخالص،صبر،رضا،نیکی به پدر و مادر،صله رحم پرداختیم و دریافتیم کـه ایـن
موارد با تمسک به قرآن و پیامبر و ائمه اطهار انسان را در مسیر دستیابی به اخالق نیکو و خداپسندانه رهنمون می سازد و راه
رسیدن به قرب الهی و سعادت الهی را هموار می نماید.
از جمله:توکل سبب اعتماد و ایمان قلبی به خداوند می شود و اخالص باعـث مـی شـود انسـان از غیرخـدا دوری گزینـد و در
کارهایش نیت خدا یی داشته باشد و صبر باعث می شود انسان در هنگام بالیا و مصیبت ها شکیبا باشد و از خداوند متعال یاری
بخواهد،ورضا باعث می شود انسان در هنگام حوادر زندگی رضایت الهی را در نظر بگیرد و ناسپاسی نکند و تسلیم فرمان الهـی
باشد،و نیکی به پدر و مادر به عنوان بنیان های خانواده انسان را به سعادت الهی نزدیک می کند و صله رحم سبب ایجاد برکت
و محبت الهی در زندگی خواهد شد.
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.9صدوق،ابوجعفر(قرن،)4خصال،کتب حدیثی
.10طباطبایی،سید محمد حسین(1417ق)،تفسیر المیزان،دفتر انشتارات جامعه مدرسین حوزه قم
.11کلینی،محمدبن یعقوب(قرن،)4اصول کافی
.12متقی هندی،علی بن حسام(975ه)،کنزاالعمال
.13مجلسی،محمدباقر(قرن ،)11بحاراالنوار،دائره المعارف حدیثی شیعه
.14مروتی،سهراب -ساکی،سارا(«،)1390معناشناسی وازه اخالق در قرآن کریم»،مجله پژوهشنامه قرآن و حدیث،شماره 8
.15مسکوب،حامد-حجتی،سیدمحمدباقر-مهریزی،مهدی(،)1398بررسی تاثیر متعلق معرفت در اخالق از منظر قرآن کریم،مقاله
علمی پژوهشی،دانشگاه علوم اسالمی رضوی،شماره29
.16موسوی همدانی،سیدمحمد باقر(،)1374ترجمه تفسیر المیزان ،دفتر انشتارات جامعه مدرسین حوزه قم
.17نجفی خمینی،محمد جواد(،)1357تفسیر آسان،انتشارات اسالمیه تهران
.18یحیی بن عدی(قرن سوم)،تهذیب االخالق،به قلم جاد جاتم
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