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  چكيده
 انسان يتيهدا يازهاين به عترت و قرآن تام گويي پاسخ يمعنا در اسالم تيجامع

 مورد يرضو يها آموزه در كه شود  ميمحسوب يمباحث نيتر مهم ازي كي امتيق تا
 انيب در مطلق تيجامع از اسالم نيد )ع( رضا امام نگرش در. است گرفته قرار تأكيد
 ازين كمال و سعادت راه در بشر كه را چه آن تمام و است برخوردار يتيهدا امور
 در و است مؤثر انسان سعادت در كه مهم مباحث ازي كي. است كرده انيب دارد
 بهدهي  جهت و ميترس در كه است اخالق مبحث  شده، تأكيد آن به ينيد يها آموزه
 ياخالق ليفضا به اماهتم بر اسالم نيد در. است تياهم حائز ياسالم يزندگ سبك

 و دهايبا باره نيا در و تأكيد يزندگ ابعاد تمام در ياخالق ليرذا از اجتناب و
 با رو شيپ جستار. است شده انيب يزندگ مختلف يها طهيح در ياخالق يدهاينبا

 در را اخالق يها يژگيو نيتر مهم ميترس در اسالم تيجامع ،يرضو رهيس تيمحور
 باره نيا در و است كرده ليتحل و يبررس ياقتصاد و ياجتماع ،يفرد محور سه

 محور هر يها يژگيو نيتر مهم ،ياسالم اخالق به دهنده جهت يمبان يبررس ضمن
 تمام به بودن، ياله مهم يمبنا تيمحور با اخالق كه آن جهينت است؛ كرده انيب را

 يكردهايرو ارائه با و دهد يم سو و سمت ها طهيح يتمام در انسان يزندگ جوانب
 رساندن آن تيغا كه كند يم فراهم را جامعه و خانواده فرد، سعادت و كمال خاص،

  .است داده را آن وعده ميكر قرآن كه است يا بهيط اتيح به
  :ها واژه ديكل

  .ياقتصاد اخالق ،ياجتماع اخالق ،يفرد اخالق ،)ع( رضا امام اسالم، تيجامع
                                                            

 و يبـ يطب دكتر و راهنما استاد ،ابراهيمي دكتر كه است مسئول سندهينو ثيحد و قرآن علوم يكترد رساله از مستخرج مقاله نيا .1
 .اند بوده آن مشاوران استاد يبگ حسن دكتر
  e‐ebrahimi@araku.ac.ir  :اراك دانشگاه ثيحد و قرآن علوم اريدانش .2
 a‐tabibi@araku.ac.ir  :اراك دانشگاه حديث و قرآن علوم استاديار .3
 a‐hasanbagi@araku.ac.ir  :اراك دانشگاه حديث و قرآن علوم استاديار .4
   a‐tahmasebi@phd.araku.ac.ir ):مسئول سندهينو (اراك دانشگاه ثيحد و قرآن علومي دكتري دانشجو .5
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  مقدمه. 1
 در انـسان  كه استي  امور تمام دربردارنده ،يآسمان بكتا نيآخر عنوان  به ميكر قرآن

ــ راه ــه دنيرس ــال ب ــعادت و كم ــه س ــن آن ب ــل  «دارد، ازي ــا لک ــاب تبیان ــک الکت ــا علی ِّو نزلن
ِ
ً ْ ِ َ

ْ َْ َ َّ َ َ

 ی بـرایا مژده ت و رحمت وی و هدایزیانگر هر چیم که بین کتاب را بر تو نازل کردیو ا ؛)89النحل،(»ٍء َشی

 مخـصوص ي  آسـمان  كتـاب  نيآخـر  نيا گريد طرف از. ست]  خدایها نبه فرما[شدگان  میتسل
َهـو مـا َو «اسـت،  امـت يق تـا  هـا  انسان يتمامي  برا بلكه نبودهي  خاص زمان و عصر َّإال ُ ٌذکـر ِ ِ 

َللعالم ْ
یی راهنما است گرید نییآ هر از بهتر کهی نییآی سو به خودی جاودانگ و تیجامع با و) 52القلم،(»َنیِ

َّإن «،کند یم َالقرآن َهذا ِ ْ ُ َّللت یْهدی ْ َأقوم یِه یِ ْ
ت ین هـدایـین آین قرآن بـه اسـتوارترید ایترد یب ؛)9االسراء،(»َ

 سـعادت  و كمـال  بـه  انـسان  رسـاندن  كتب انزال و رسل ارسال از خداوند هدف. کند یم
 يظـاهر  و يباطن يها يآلودگ از بشر تا ختيبرانگ يامبريپ خداوند يعصر هر در. است
 دسـتخوش  انـسان  فطرت كه يزمان هر. باشد سعادت و كمال ريمس رهنمون و شود پاك
ـ راهنما خداونـد  شد، يم منحرف ميمستق صراط از انسان و ديگرد يم فيتحر ي بـرا  ياني
. است بوده سبحان خداوند توجه مورد هماره انسان يمعنو سالمت و داد يم قرار تيهدا

 كـه  اسـت  يبـاطن  و يظـاهر  يهـا  يگآلـود  از انسان بودن پاك يمعنا به يمعنو سالمت
 ريتـأث  كـه  يموارد نيتر مهم از. كند يم منحرف سعادت ريمس از و سلب را انسان آرامش

ـ  و يروح سالمت در يجد ـ شا اخـالق  دارد انـسان  يروان ـ با و ستهي  در كـه  اسـت  ستهي
 امبريـ پ كـه  دارد تيـ اهم جـا  آن تـا  موضوع نيا. است شده تأكيد آن به ياسالم فرهنگ
ي اخالقـ  مكارم ميتتم را شيخو بعثت فلسفه قرآن،ي واقع مفسر و معلم عنوان  به )ص(اكرم

ُبعثتی ان«: ديفرما يم كه جا آن داند يم َالتمـم ُ َمکـارم ِّ  .)410: 1 ج ،ق 1404 ،يقمـ (»االخـالق َ
 ازي  يكـ  حـسنه  اخـالق  كـه  دانـد  يم ها انسان تمام اسوه عنوان  به را شانيا زين ميكر قرآن
َلقد کان لکم فی رسول الله أسوة حـسنة لمـن کـان یرجـوا اللـه و الیـوم «: است شانيايي  الگو قيمصاد ْ ْ َ َْ َ ََ ْ َُ َّ َّ َُ َ َْ َ ِ

ٌ َ َ َ ٌ ُ
ِ ِ ْ ْ

ًاآلْخر و ذکر الله کثیرا َ َّ َ ََ َ  است ییکوی نیامبر خدا الگویپ] روش و رفتار[ شما در یًنا برایقی ؛)21االحزاب،(» ِ
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 خداونـد  گريدي  جا در .کند یاد میار ید دارد؛ و خدا را بسیامت امی که همواره به خدا و روز قی کسیبرا
َّإنک َو«: ديفرما يم )ص( اكرم امبريپي  اخالق مكارم درباره َلعل ِ ٍخلق یَ

ُ  اهداف از .)4القلم،(»ٍمیَعظ ُ
 بـه  هـا  آن كـردن  آراسـته  و هـا  انـسان  هيتزك )ص( محمد حضرت ژهيو به و امبرانيپي  تمام
ْأرسـلنا کما«: است بودهي  اخالق ليرذا از ها آن راستنيپ وي  اخالق ليفضا َ ْ ًرسـوال ْکمیفـ َ ُ ْمـنکم َ ْ

ِ 

ُتلوای َعل ْ ّزکی َو ِاتنایآ ْکمیَ ُعلمکمی َو ْکمیَ ُ ِّ َالکتاب َ َالحکمة َو ْ َ ِ
ْعلمکمی َو ْ ُ ِّ ْلـم مـا َ ُتکونـوا َ َتعلمـون َ ُ َ ْ  ؛)151البقـره، (»َ

ت هم كامل كـردن نعمـت       قين حق ير قبله، كامل كردن نعمت است، ا      ييتغ[همان گونه كه    
ـ م كـه همـواره آ     ي از خودتان فرسـتاد    يان شما رسول  يدر م ] است كه  ات مـا را بـر شـما        ي

كند، و كتـاب      يپاك و پاكيزه م   ] ي و باطن  ي ظاهر ياز هر نوع آلودگ   [خواند، و شما را       يم
ـ ا تيـ اهم. دهـد   يم مـ  يد به شما تعل   يدانست  يآموزد، وآن چه را نم      يوحكمت به شما م     ني

ي رسـتگار  و فـالح  بـه  دنيرسـ  و بهـشت  جزي  زيچي  اله اخالق به شدن نيمز و هيتزك
ُجنات«: ستين َّ ٍعدن َ

ْ ْتجر َ ْمن یَ َتحتها ِ ِ
ْ ُاألنهار َ ْ َ ُجـزاء ِذلـک َو ها یف َنیِخالد ْ ْمـن َ َتزکـ َ ] و آن[ ؛)76 طـه، (»یَ

ن است پـاداش یاند؛ و ا  است که در آن جاودانهیآن نهرها جار] ِدرختان[ِر ی است که از زیداری پایها بهشت

ـ  اخالق به اهتمام نيبنابرا .اند پاک کرده] ها یمان و عمل صالح از آلودگیبا ا[ که خود را یکسان  يقرآن
 يمبـان  ارائـه  با اسالم نيد. است تياهم حائز جامعه ياجتماع و يفرد سالمت يتعال در
ـ با ارائه با و دكن يم ميترس را ياسالم يزندگ سبك ها، آن بر تأكيد و ياعتقاد مهم  و دهاي
 امام يعمل و يعلم رهيس. دهد يم سو و سمت ياسالم يزندگ سبك به يزندگ در دهاينبا

 يهـا  مؤلفـه  و يكلـ  اصول كه است ياسالم يزندگ سبك از مطلق و تام يا نمونه )ع( رضا
 امـام  يعملـ  و يعلمـ  رهيسـ  بر تأكيد با مقاله نيا.كند يم ميترس را ياسالم يزندگ سبك
هـاي    ويژگي انيب در اسالم تيجامع ،)ع( نيمعصوم اتيروا و اتيآ بهدهي    استناد و )ع( رضا

ـ ا در و ليتحل و يبررس را ياقتصاد و ياجتماع ،يفرد يها طهيح در اخالق  بـه  بـاره  ني
  .كند يم اشاره محور هر يها شاخص نيتر مهم
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  نه پژوهشيشيپ. 2
 انجـام شـده اسـت و هـر          يدد متع يها  درباره اخالق و مباحث مرتبط با آن پژوهش       

پـژوهش  . اند  ن پرداخته ي د يها  گاه آن در آموزه   ي و جا  ي به مباحث اخالق   يا  هيكدام از زاو  
ـ  پرداخته اسـت؛ ا    ي به اخالق اسالم   يره رضو يد با تكيه بر س    ي جد يكرديفرا رو با رو    ن ي
ر پردازد و د    ين به مقوله اخالق م    يت د ي از منظر جامع   ي كل يك سو با نگرش   يپژوهش از   

 برخوردار  يتيان امور هدا  يت مطلق در ب   ين اسالم از جامع   ين نكته است كه د    يان ا يصدد ب 
ك از مكاتب   يچ  يشود به نحوي كه در ه       مي ق آن محسوب  يكي از مصاد  ياست و اخالق    

 ي جامع به اخالق و نقش آن اشاره نشده اسـت؛ از سـو  طور بهگونه  ني ايني و دياخالق
 اخـالق   ين معنـا كـه مبنـا      ي پرداخته است، به ا    ياحث اخالق  به مب  ييكرد مبنا يگر با رو  يد

 است يدي توحيهمين مبنا  است ويدي كامل، توحطور  به آن   گيري   و علت شكل   ياسالم
ن ين ا يبنابرا. دن آن است  يت رس يدهد و عامل به غا      ي سمت و سو م    يكه به اخالق اسالم   

 را  ي مختلـف زنـدگ    يها  طهي در ح  ين دو مبنا، مباحث اخالق    يپژوهش با در نظر گرفتن ا     
 اشـاره كـرده     ي و اخـرو   يويـ  در سـعادت دن    ي اخالق اسالم  يبررسي و به نقش كاربرد    

  .است

  )ع( رضا امام منظر از اسالم تيجامع شناسي مفهوم. 3
 اسـت  عتيشر يها آموزه مجموعهي  معنا به آني  اصطالحي  معنا در اسالم تيجامع 
 هـم  اسالم تيجامع تيفيك. است شده انيب )ع( بيت  اهل اتيروا و قرآن اتيآ قالب در كه
 ريمـس  در انـسان  چـه  آن هـر  ،)ع( نيمعصوم اتيروا و ميكر قرآن در كه استاي    گونه به

 امـور  تمـام  شـامل  موضـوع  نيا مصداق .است شده انيب دارد ازين آن به كمال و سعادت
 ياجتمـاع  و ياسـ يس ،ياقتصاد ،ياخالق ،يعباد ،ياعتقاد يها نهيزم از اعمي  ويدن وي  نيد

ـ ا در )ع( رضـا  امـام  .اسـت  انـسان ي  اخرو وي  ويدن سعادت با مرتبط كه شود مي  بـاره  ني
َجهل «:ديفرما يم ِ

ُالقوم َ ْ َ ُخدعوا َو ْ ِ
ْعن ُ ْأد َ

َ
ْانهمی

ِ َّإن ِ َالله ِ َّعزوجل َّ َ َ َّ ْلم َ ْقبضی َ ِ
ِنب ْ

َّحت ُهیَ َأکمل یَ َ َ
ُله  َأنزل َو َنیِّالد َ َ ْ

َ
َعل   ِهیَ
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َالقرآن ْ ُ ِتفص ِهیِف ْ
ْ َالحالل ِهیِف َنیَب ٍء یَش ِّکل ُلیَ َ َ َالحـرام َو ْ َ َ َالحـدود َو ْ ُ ُ َاألحکـام َو ْ ْ َ ِجم َو ْ

ُحتـاجی َمـا َعیـَ َ ُالنـاس ْ َإل َّ  ِهیـِ
 امبريـ پ زمان از نيد تيجامع ارزشمند تيروا نيا در .)675 :ق 1400 ،هيبابو ابن(»...َکمال
 شده انيب ،دگير   برمي در را مالك و سعادت نهيزم در ها انسان اجاتياحت تمام هك )ص( اكرم
 درحـالي اسـت    نيا كنند يم قلمدادي  اخرو امور با مرتبط را اسالم تيجامعي  برخ .است
 در انـسان  شتيـ مع نمونـه  عنوان  به. دارد همراه به راي  اخرو سعادت ،يويدن سعادت كه
 و سـعادت  در همـه ي  اجتماع مسائل و حكومت خانواده، ازدواج، ارتزاق،ي  چگونگ ،ايدن

 آن بـر  تـوان  ينمـ  باشـد  نداشـته  يا برنامه باره نيا در اسالم اگر. است مؤثر انسان كمال
ـ آ مجموعـه  يمعنا به اسالم تيجامع نيبنابرا. دكر تيجامع اطالق ـ روا و قـرآن  اتي  اتي
 كـه  اسـت  ياخـرو  وي  ويـ دن امـور  قيمصاد تمام بر اشتمال با )ع( بيت  اهل الصدوري  قطع

 اسـالم  تيـ جامع بحث، ادامه در. كند  مي نيتضم را است آخرت و ايدن در انسان سعادت
  .شود  مييبررس يرضو رهيس بر هيكبات ياسالم اخالقهاي  شاخص و يمبان ميترس در

  ياسالم اخالق يمبان. 4
 ياخالق ليرذا از اجتناب و ياخالق ليفضا به اهتمام يمعنا به انسان در اخالق وجود

 دهكـر  الهـام  يآدم نفس به را بد و كين خداوند هك گونه انهم است يفطر اول، نگاه در
 مـشخص  طـور   بـه  ينـ يد يهـا  آموزه هك است مشهود تهكن نيا تر قيدق نگاه در اما است؛
 عامل خود يزندگ در اعتقادات. كند يم ميترس موحد انسان يزندگ در را اخالق قيمصاد
 خـود  بـه  خود خداوند به اعتقاد. است ياسالم اخالقدهي    جهت و گيري  لكش در يمهم

 هـا  آن خداوند هك چرا ندك يدور ياخالق ليرذا از ياريبس از مؤمن انسان شود يم باعث
 چـون  نـد ك تيتقو خود در را ياخالق ليفضا شود يم باعث عامل نيهم و پسندد ينم را

 ليفـضا  گيـري   لكشـ  ليـ دل نيتر مهم و نيتر ياصل نيبنابرا. است خداوند تيرضا مورد
ـ ا در هكـ  اسـت  اعتقادات ،ياخالق ليرذا از اجتناب و يزندگ در ياخالق  از پـژوهش  ني
 بـه  دهنـده  جهـت  يمبـان  نيتـر  مهـم  به ادامه در. شود يم ادي اخالق يمبان عنوان با ها آن



12   فرهنگ رضوي 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

17، 
هار

ب
13

96
 

  .شود يم اشاره ياسالم اخالق

  خداباوري. 4-1
ـ پا بر شناسي  خدا و خداباوري يرضو يها آموزه در  سيتقـد  و حيتـسب  و ديـ تحم هي

 كند يم يمعرف است ستهيشا هك گونه آن را سبحان خداوند )ع( رضا امام است؛ يتعال يبار
 هك نيا به اقرار: ديفرما يم ست؟يچ خدا شناخت حد نيمترك هك سؤال نيا به پاسخ در و

 يزيـ چ و رود ينم نيب از و بوده همواره ندارد، همانند ندارد، مانند ،ستين او جز ييخدا
 يخـدامحور  و يخداشناسـ  نيمـضام  .)133: 1ج ، ق 1404 ،بويهابن با  (ستين همانندش

 بـر  تأكيـد  در قـرآن  اسـت؛  يمتجلـ  قرآن اتيآ در يرضو فرهنگ منظر از يزندگ كسب
 شـود  يمـ  ركمتذ را يسانك يزندگ كسب ،يزندگ در كشر گونه هر ينف و ديتوح تياهم
ُآمنوا َنیَّالذ «:است شده نهينهاد آنان يزندگ در يواقع يمعنا به ديتوح هك ْلم َو َ ُلبـسوای َ ِ

ْمـانهمیإ ْ ُ َ 

ٍبظلم
ْ ُ
ِأولئک ِ

ُ
ُلهم  ُ ُاألمن َ ْ َ ْهم َو ْ َمهتدون ُ ُ َ ْ چـون  [یمانشان را به ستمیمان آوردند و ای که ایکسان ؛)82 ،نعامالا(»ُ

ـ آ در مانيا از مراد .انـد افتگانی آنان است، و آنان راه یبرا] از عذاب [یمنیختند، ایامین] شرک  مـورد  هي
 ظلـم  از را او كنـد  رسوخ انسان جان در ديتوحي  وقت. است أمبد ديتوح به اعتقاد ث،بح
 :2 ج ،1388 ،يآملي جواد (است شده ديمق ظلم عدم به مزبور مانيا رو نيا از رهاند؛ يم

 ،يمجلـس  (اند كرده ريتفس »شرك «به هيآ نيا در را »ظلم «از منظور )ص( اكرم امبريپ .)562
. اسـت  شـرك  گونـه  هـر  ازي  خال مؤمن انسان مانيا هك معنا نيا به .)150 :66 ج ،1362
 هـر  و كنـد  يمـ  رسـوخ  مؤمن انسان قلب در راسخ صورت بهي  اسالمي  زندگ در ديتوح
ي زنـدگ  دراي    عمـده  آثـار  خالص، ديتوح نيا كه ديزدا يم آن از راي  ديپل و شرك گونه
ـ ز ؛گذارد يم جا بري  اخرو وي  ويدن ـ ا از دارد روشـن  يا نـده يآي  انـسان  نيچنـ  راي  رو ني

 ياس و دلهره موجب تواند ينمي  زيچ چيه قهراً و ستين زده وحشت و شود ينم نيغمگ
ـ زدا يمـ  انسان يزندگ از را فرك و كشر تنها نه خداوند به اعتقاد. شود او  بـاور  هكـ بل دي
دهـي    لكش در يمهم ملاع ها نهيزم همه در ياله نظارت و حال همه در خداوند وجود  به
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 يياجرا يزندگ در تر يجد طور  به يزمان ياخالق يدهاينبا و دهايبا. است ياسالم قاخال
 يزندگ در ياسالم اخالق يزمان. باشد داشته وجود خداوند به باور هك شود يم نهينهاد و
 چـه  يالهـ  نيفـرام  از: اًيـ ثان باشـد،  داشته اعتقاد خداوند به: اوالً هك شود يم يياجرا يسك
 تيـ تبع )ع( معـصومان  المكـ  در ميرمستقيغ صورت به چه و ميرك قرآن در ميمستق طور  به
  .هاست آن نيتر مهم از ياسالم اخالق هك ندك

  يمحور آخرت. 4-2
 سـعادت  و مـال ك در اعمـال  بـه  يرس حساب و آخرت ادي نقش يرضو فرهنگ در
 زرو يحـسابرس  از يقيمـصاد  گوناگون مواضع در )ع( رضا امام. دارد واال يگاهيجا انسان،

 از امتيق روز در هك يزيچ نينخست: ديفرما يم باره نيا در شانيا اند؛  كرده انيب را امتيق
ـ وال و )ص( امبريـ پ رسـالت  و خداونـد  تيوحدان به اقرار درباره شود يم دهيپرس يآدم  تي
 كسـب  بارز يها يژگيو از معاد به اعتقاد .)130 :1 ج ، ق 1404 ،ابن بابويه  (است )ع( يعل

ــدگ ــ يزن ــذ َو «:اســت نيمتق ــونی َنیَّال َؤمن ُ
ِ
ــا ْ ــزل ِبم َأن

ِ
ْ َإل ُ ــِ ــا َو کی ــزل م َأن

ِ
ْ ــن ُ ْم ِقبلــک ِ ْ

ــاآلْخرة َو َ ِب َ ِ ــم ِ ْه ُ 

ُوقنونی ش از تو نازل شـده، مـؤمن هـستند و بـه روز ی تو و به آن چه پیو آنان که به آن چه به سو ؛)4،بقرهال(»ِ

 معـاد  به باور و يويدن يزندگ قابلمت ارتباط )ص( اكرم امبريپ باره نيهم در .ن دارندیقیامت یق
 گونه آن ؛)72 :4 ج ق، 1405 ،ياحسائ(»تبعثون تموتون کما و تموتون شونیتع کما «:كند يم انيب را

ـ ا هكـ  معنا نيا به. دیشـو یم ختهیبرانگ امتیق در دیریم یم طورکه همان و دیریم یم دیکن یمی زندگ که  ني
 اعتقـاد  معـاد  بـه  كهي  كس رايز است، انساني  وارستگ عوامل ازي  ك ي ياعتقاد مهم يمبنا

 تحـت  را رفتـارش  و اعمـال  همه و بود خواهد پارسا نكند فراموش را آن و باشد داشته
ي خـشنود  بـر  را هـا  آن تـا  دارد جانبـه  همـه  تـالش  وي  سع و دهد يم قرار ژهيو مراقبت
 ددنگـر ي  طانيشـ  يهـا  هـوس  و باطلي  آرزوها شهوات، مدار در ساخته، استوار خداوند

 از ينـ يع يينمودهـا  يرضو فرهنگ در اساس نيبرهم .)22 :4 ج ،1386 ،يآملي  جواد(
 اذان: جملـه  از اسـت  شده انيب است مؤثر ياخرو سعادت جهت در هك يرفتار و اعمال
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ـ بابو ابن (خداوند يبرا يدوست و ) 307: 3 ج ق، 1388 ،ينيلك (گفتن  .)182: ق1404،هي
ي روان يها عقده ،يستين و مرگ تصور ،يگري  ماد سوء آثار معاد به اعتقاد گريدي  سو از
 بــروز ازي ريشگيــپ دري اساســ نقــش و بــرد يمــ نيبــ از را نفــس عــزت در اخــتالل و
ي ناش ماتينامال با مقابله در مرگ، از پس اتيح وجود  به اعتقاد. داردي  روان يها يماريب
 را خـود  ،خداونـد  نور پرتو دري  آدم كه يا گونه ؛داردي  مهم نقشي  دگيد داغ و مرگ از
 .)85: 1390 همكاران، وي  محمدنور (شود يم دواريام خداوند فضل و عدل به و ابدي يم

 .كنـد  يمـ  دور را ياخالقـ  ليرذا يتوجه قابل طور  به يزندگ در آن ادي و يمحور آخرت
 خـشم  از مانـدن  امـان  در باعـث  هكـ  يعـوامل  از يكـ ي ينيد يها آموزه در مثال عنوان  به

ـ . است خشم خوردن فرو است، شده انيب امتيق در خداوند  هـراس  و هـول  و معـاد  ادي
 خداونـد  خشم از ماندن امان در ليدل به را خود خشم مؤمن انسان شود يم باعث امتيق

 تجسم از يليتمث نيا هك شده انيب برادر گوشت خوردن مثابه به ردنك بتيغ اي. خوردفرو
 بـر  يبداخالق و شود يم مرگ يراحت ثباع ياخالق خوش اي است امتيق در عمل جهينت
 در مهـم  يعـامل  مـرگ  از پـس  يحـسابرس  و امـت يق بـه  اعتقاد نيبنابرا. است آن سكع

  .است يزندگ كسب در ياسالم اخالق بهدهي  جهت

  پذيري تيوال. 4-3
 قرار تأكيد مورد ينيد يها آموزه در ياسالم يزندگ مهم يمبنا عنوان  به پذيري  تيوال
. دهـد  يم ليكتش را پذيري  تيوال ياصل لهكشا يو از يرويپ و امام شناخت. است گرفته
 هكـ  جاسـت  آن تـا  يرضو نشيب منظر از ياسالم يزندگ كسب در امامت گاهيجا و نقش
 .اسـت  مـرده  يگمراهـ  در تيجاهل دوران همچون باشد نداشته يامام و رديبم يسك اگر

 بـدون  ياسـالم  يزندگ ،ثيحد نيا يمحتوا گرفتن نظر در با) 668 : ق 1404،ابن بابويه (
 ديتوح با آن ارتباط و تيوال و امامت بحث تياهم. دهد ينم بودن ياسالم يمعنا امامت

 يمعرف ديتوح انكار )ع( امامان ،)ع( معصومان گريد و )ع( رضا امام المك در هك است ييجا تا
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 و امامـت  به قاداعت د،يتوح قلعه به ورود شرط )ع( رضا امام منظر از) 206: همان (.اند شده
 خود بودن يگانه و ديتوح به اعتقاد خداوند كه معنا نيا به) 145 :همان (.باشد يم تيوال
ـ وال بـه  اعتقـاد  بـا  همـراه  كـه  آن مگـر  رديپـذ  ينمـ ي  كـس  چيه از را  ائمـه  امامـت  و تي

 بـا  است؛ امامت و تيوال به اعتقاد ديتوح قبول شرط گريد عبارت به. باشد )ع( نيمعصوم
 را ديـ توح بـه  اعتقاد و ديتوح خانه كه است ييها هيپا همچون )ع( ائمه تيوال ،ريتفس نيا

ـ ر يمـ  فـرو  ديتوح به اعتقاد ها هيپا آن بدون و داشته نگه  از .)164: 1391 ،يسـجاد  (زدي
 و انيب مردمي  برا اوي  پرست يكتا و خداوندي  يگانگ نبودند بزرگواران آن اگر گريد ييسو

ـ با كه ونهگ آن مردم و شد ينم روشن  امـام  .)165: همـان  (شـناختند  ينمـ  را خداونـد  دي
ـ فرما يمـ  امامـت  و امـام  گاهيجا نييتب در )ع( رضا  بـشناسند، را امـام تـا نـشناختند را امامـت«: دي
 گـاهیجا وشان  و منزلت و قدر. شود یم شناخته امامت با امام شود یم شناخته تیالوه با خداوند طورکه همان

 ق،1388 ،ينـ يلك( »نندیبرگز خود اریاخت به که آن ای شود دهیسنج مردم عقول با که است آن از تر عیرف امام
 امـام ) 193: همـان  (هستند نيزم در خداوند يخلفا ائمه يرضو فرهنگ در .)199: 1 ج

ابن  (داند يم مسلمانان عزت و اصالح هيما و مسلمانان نظام و نيد زمام را امامت )ع( رضا
 مـوارد  در جامع و يآسمان تابك نيآخر عنوان  به ميرك قرآن .)136: 1 ج ، ق 1404،بابويه

 )ص( اكرم امبريپ ينيجانش لهئمس به متعدد اتيآ در و كرده توجه مهم نكته نيا به گوناگون
ـ آ جملـه  از ؛كنـد  يمـ  يمعرفـ  ياسالم يزندگ ياصل يمبان از را آن و اشاره ـ وال: اتي  تي

 بـه  عهيشـ  محـدثان  و مفـسران ). 3المائده، (نيد لماكا و) 67المائده، (غيتبل ،)55المائده،(
 انيب )ع( بيت  اهل و )ع( يعل امام تيوال درشأن را اتيآ نيا سنت اهل مفسران ثركا و اتفاق
 ج ،تا  بي ،يوطيس ؛74 :2 ج ق، 1419 ر،يكث ابن ؛182 :1 ج ،ق 1414د،يمف: كن (.اند كرده

 بيـ خط ؛135: ق 1411 ،يمخـوارز  ؛208-207 :1 ج ق، 1411 ،يحسكان حاكم ؛298 :2
 مفسر عنوان  به )ص( اكرم امبريپ .)75 :2 ج ق، 1400 عساكر، ابن ؛290 :8 ج ،تا  بي ،يبغداد

 در جملـه  از فرمودنـد؛  نيـي تب را امامت و تيوال اصل گوناگون مواضع در قرآن معلم و
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 ،)663 :5 ج ،.ق1403 ،يترمـذ  ؛1873 :2 ج ،تـا   بـي  مسلم، (نيثقل متواتر و معتبر ثيحد
 ج ،تا  بي مسلم، ()ع( ائمهي  عددي  معرف در ،)369 :1 ج م، 1977 ،يزمخشر (نهيسف ثيحد

ــاكم ؛1453 :3 ــن ح ــ در ،)501 :4 ج ق، 1406 ،يشابوري ــري معرف ــام حيص ــه ن  )ع( ائم
 ابـن  ؛36-31 :1 ج ،1366 ،ينـ يام (خـم  ريغـد  خطبه در و) 146 :1 ج ،تا  بي ،يخوارزم(

 ؛1873 :2 ج ،تـا   بـي  مـسلم،  (نيثقلـ  معتبـر  ثيحـد  بـه  توجه با .)173 :2 ج ،تا  بي سعد،
 يمعرفـ  ناپـذير   ييجدا ركن دو را عترت و قرآن )ص( اكرم امبريپ) 663 :5 ج ،تا  بي ،يترمذ

. شـمردند  بـر  ضـاللت  وي  گمراهـ  از ييرهـا  رمـز  را هم با دو آن به تمسك و فرمودند
 بـه  راسـخ  اعتقـاد  ،ياسـالم ي  زندگ داشتن وي  گمراه و ضاللت از ييرها شرط نيبنابرا
ـ ا در )ع( رضـا  امـام  .است بزرگواران آن دستورات از يرويپ و )ع( ائمه امامت و تيوال  ني
ـ نزد خداونـد  بـه  را انسان تواند يم هك يزيچ نيبهتر: ديفرما يم باره  از يرويـ پ نـد ك كي

: 1 ج ق،1388 ،ينـ يلك (اسـت ) )ع(بيت  اهل (االمر ياول و )ص( خدا رسول و خدا دستورات
 از يكـ ي. شـود  يـي اجرا يزنـدگ  در هـا  نـه يزم همه در ها آن نيفرام هك معنا نيا به .)187
 مواضـع  در. اسـت  ياسالم اخالق ،اند داشته يا ژهيو توجه آن به )ع( معصومان هك يموارد

ـ وال بـه  اعتقـاد . انـد  كرده ينه ياخالق ليرذا از و قيتشو ياخالق ليفضا به گوناگون  تي
 و يويـ دن سـعادت  بـه  دنيرسـ  در يمهـ  عامـل  يزندگ در ها آن دادن قرار الگو و )ع( ائمه
 يضـرور  آن دربـاره  )ع( ائمـه  دادن قـرار  الگو و تيتبع هك يموارد از يكي. است ياخرو
 يعامل خود يزندگ كسب در پذيري  تيوال نيبنابرا. است ياسالم اخالق به اهتمام ،است
  .است ياسالم اخالق گيري لكش ودهي  جهت در

  ياسالم اخالق يها يژگيو. 5
 يهـا  طـه يح در ياخالقـ  مباحث به اتيروا و اتيآ ليذ در اسالم نيد يها آموزه در
 و كمـال  به انسان رساندن ياخالق مباحث نيا انيب از هدف كه است شده اشاره مختلف
ـ رذا از راسـتن يپ و ياخالقـ  ليفـضا  بـه  انسان آراستن است؛ آخرت و ايدن سعادت  از لي
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 در بلكـه  نشده اشاره اخالق يفرد بعد به تنها نهيزم نيا در. ستا اسالم نيد مهم اهداف
 يناشـ  مهم نكته نيا كه شود يم دهيد ياسالم اخالق به اهتمام يزندگ مختلف يها طهيح
 رهيسـ  بـر  هيـ تك بـا  ادامه در. است انسان يزندگ ابعاد تمام به توجه در اسالم تيجامع از

  .شود يم اشاره مختلف ابعاد رد ياسالم اخالق يها يژگيو از يبرخ به يرضو

  يفرد اخالق. 5-1
ـ  هـا  آن انجام به ملزم شخص هر هك است ييدهاينبا و دهايبا يفرد اخالق از مراد  اي
  :از عبارتند يفرد اخالق قيمصاد نيتر مهم .باشد ها آن ندادن انجام

  خانواده اخالق. 1-1- 5
 و هـا  فرهنـگ مـع و منـشأ   اجتماعي و زيربنـاي جوا   نهادنيتر ياصل عنوان بهخانواده 

 يمهمـ  نقـش  جوامـع  شرفتيپ در خانواده شك بدون . در تاريخ بشر بوده است     ها  تمدن
ـ اهم و داشته توجهي  اجتماع نهاد نيا به قرآن خاطر نيهم به است داشته انيـ ب را آن تي 
 ازي  كـ  ي هـا  آن از اطاعـت  و هـا  آن برابـر  در تواضـع  و مادر و پدر به احسان .است كرده
ـ إِ إِلَّـا  تَعبـدواْ  أَلَّا ربك يقَض و «است؛ نهيزم نيا در قرآن دستورات نيتر مهم  نِيبِالْوالـد  و اهي

 قَولًـا  لَّهمـا  قُـل  و تَنهَْرْهمـا  لَا و ّ  أُف لهُما تَقُل فَلَا كلَاهما أَو أَحدهما الْكبرَ عندك بلُغَنَّي إِما إِحسنًا
 23 سراء،الا( رًايصغ يانيرب كما ارحمهما ِ  رب قُل و الرَّحمةِ منَ ِ  الذُّلّ جنَاح لَهما خْفضا و*مايكرِ
کی از ید؛ هرگاه یکی کنید، و به پدر و مادر نیو پروردگارت فرمان قاطع داده است که جز او را نپرست ؛)24 -

بانـگ [ و بـر آنـان یبه آنان اف مگو] چنان چه تو را به ستوه آورند[ رسند یریا دو نفرشان در کنارت به پیآنان 
 مهر و محبت، ی هر دو از رویو برا.* بگو] و بزرگوارانه[سته ی نرم و شایپرخاش مکن، و به آنان سخن] مزن و

   .ر دهت کردند، مورد رحمـت قـرایآنان را به پاس آن که مرا در کودکی ترب!  فرود آر و بگو پروردگارایبال فروتن
 و پـدر  از يارزسپاسـگ  هك ستجا آن تا مادر و پدر به احترام گاهيجا يرضو فرهنگ در

 مـادرش  و پـدر  از هكـ  يسكـ  و اسـت  گرفتـه  قـرار  خداونـد  يارزسپاسـگ  نارك در مادر
 امـام  نشيب در .)77: 74 ج ،1362 ،يمجلس (است ردهكن ركش را خدا ند،كن يارزسپاسگ
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ـ  باشـند،  كـافر  و مـشرك  اگرچه است الزم و بواج مادر و پدر بهي  كين )ع( رضا  دري  ول
 ياعـضا  بـه  احتـرام  ينـ يد فرهنـگ  در) 72 :همـان  (كردشان    اطاعت دينبا خدا تيمعص

 :82 ج همـان،  (اسـت  شـده  يمعرفـ  اعمـال  نيبرتر از يكي مادر، و پدر ژهيو به خانواده
 ج همان، (شود يم انسان يروز و رزق شيافزا باعث خانواده به يكين هك ييجا تا .)226
 است مادر و پدر احترام و ارزش ژهيو به و خانواده گاهيجا و تياهم خاطر به .)104 :74
َو اعبدوا اللـه و  «:كند يم انيب كشر ينف و ديتوح از پس را نيوالد به احسان ميرك قرآن هك ََ َّ ُ ُ ْ

َال تشرکوا به ش ْ
ِ ِ ِ

َئا و بالوالدیُ
ِ
ْ
ِ
َ ِن إحسانا و بذیً ِ

َ ً ْ
ِ ْ القربیِ ُ ْ و الیْ ِ و المساکین و الجار ذیتامیَ ِ

ْ َْ َ
ِ

ْ القربیَ ُ َ و الجار الجنب و یْ َ
ِ
ُ ُ ْ ْ

ِ
َّالصاحب بالجنب و ابن السب

ِ
ْ َ

ِ ِ
ْ َ ْ

ِ ِ
ل و ما ملکت أیَّ

َ ْ َ َ َ
َمانکم إن الله ال یِ َّ َّ

ِ ْ
ُحب من کان مختاال فخورایُ َْ ً ُ ََ ْ ُّ و  ؛)36 ،نساءال(»ِ

مـان و مـستمندان و یتیشاوندان و یـ و بـه پـدر و مـادر و خود،یـک او قرار ندهی را شریزید و چیخدا را بپرست
 را یًنا خدا کسیقید؛ یکی کنینان و همراهان و در راه ماندگان و بردگان نیه دور و همنشیک و همسایه نزدیهمسا

ـ ا بـر  عـالوه  خـانواده  اخالق به اهتمام. ّکه متکبر و خودستاست، دوست نـدارد موجـب   هكـ  ني
 خـصوصاً  خانواده ياعضا در را متقابل احترام فرهنگشود،   مي خانواده انونك در آرامش
 گريدكـ ي يخطاهـا  از شوهر و زن متقابل يپوش چشم و گذشت. دكن يم نهينهاد فرزندان

 عامـل  توانـد  يمـ  هكـ بل كند يم يريجلوگ طالق جمله از متعدد التكمش بروز از تنها نه
 خـانواده  اخـالق  به اهتمام نيبنابرا. شود خانواده آرامش و گريدكي وبيع رفع در يمهم
 حاضـر  عـصر  در فرزندان و نيوالد متقابل احترام بعد از چه و شوهر و زن هيزاو از چه

ـ ا در )ع( رضا امام يعمل و يعلم رهيس دادن قرار الگو. است يضرور  يـي اجرا و نـه يزم ني
  .كند يم نهيزم نيا در يانيشا كمك آن ردنك

  ياخالق ليرذا از اجتناب. 1-2- 5
 هـا  آن از يدور به ياسالم يزندگ كسب در هك است يناپسند صفات ،ياخالق ليرذا

 راتيتـاث  هكـ بل كنـد  يم آلوده را انسان روان و روح تنها نه ياخالق ليرذا است؛ شده امر
ـ رذا نيتـر  مهـم  از يبرخ .گذارد يم جا به جامعه و خانواده در يسوئ  در هكـ  ياخالقـ  لي
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  :از عبارتند شده تأكيد ها آن از يدور به يرضو فرهنگ

  غضب و خشم از زيپره. 1-2-1- 5
 از غضب، و خشم حالت. است ياجتماع يها بيآس از ياريبس منشأ غضب و خشم

ـ د و جنـون  ينوع صورت به نشود، كنترل اگر كه است حاالت نيتركخطرنا  از و يوانگي
ـ جنا از ياريبـس   .كنـد  يمـ  يينما خود اعصاب نترلك دادن دست  يهـا  ميتـصم  وهـا     تي

 انجـام  يحـال  نيچنـ  در بپـردازد  را آن مهيجر و فّارهك ديبا عمر كي انسان هك يكطرناخ
 يرضـو  فرهنـگ  در هكـ  ستا غضب و خشم ناپذير  جبران و بد آثار خاطر به و شود يم
ي زنـدگ  كسـب  بـاره  در ميرك قرآن .)219:تا  بي ،يطبرس (است شده يمعرف يبد هر ديلك

ِالذ «:ديفرما يم تقوا با افراد
ِنفقون فی َنیَّ

َ ُ
ِ
ِ السراء والضراء والکاظمیْ ِ

ْ َ َِ َِّ ََّّ َن الغیَّ ْ ِظ والعـافیَ َ ْ ُن عـن النـاس واللـه یََ َّ َ
ِ

َّ
ِ
َ َ

ِحب المحسنی ِ
ْ ُ ْ ُّ کننـد، و خـشم خـود را  ی انفاق مـیش و تنگ دستیآنان که در گشا ؛)134 ،عمران آل(» َنیِ

 )ع( رضـا  امام المك در. اران را دوست داردکوکیگذرند؛ و خدا ن یمردم در م] یخطاها[خورند و از   میفرو
 نيخـشمگ  مؤمن انسان اگر هك معنا نيا به است شده يابيارز مثبت مؤمن غضب و خشم
 رشيپـذ  شيخـشنود  در گـردد،  خرسند هم اگر و است حق از دفاع در خشم نيا شود،
 اسـت  شـده  تأكيد حاالت همه در مؤمن يمحور حق بر يرضو فرهنگ در. ستين باطل

 فـرو  بنـدگان  نيبهتـر  يهـا  يژگـ يو از يكي )ع( رضا امام المك در .)299: .ق 1408 ،يحل(
 عـالوه  خشم دنخور فرو .)469 : .ق 1402،يحران شعبه ابن (است شده انيب خشم بردن
 گريد يها جنبه از دارد؛ آخرت و ايدن در انسان يبرا ييواال حسنات هك آن يمعنو بعد بر
 از ياجتمـاع  يهـا  بيآسـ  از ياريبس بروز. باشد داشته يبتمث آثار يزندگ در تواند يم زين

 فـرو  در ممارسـت  و نيتمـر  نيبنـابرا . اسـت  بـوده  غـضب  و خشم جهينت در قتل جمله
 يهـا  بيآسـ  از يريجلوگ در يمهم عامل خشم زمان در نگرفتن ميتصم و خشم ردنخو

  .شود يم قتل جمله از ياجتماع
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  بتيغ و تجسس ،يبدگمان از اجتناب. 1-2-2- 5
 توانـد  يمـ  ييتنهـا  بـه  دامكهر هك است ياخالق ليرذا از بتيغ و تجسس ،يبدگمان

 توجـه  زين مورد نيا به ميرك قرآن. باشد داشته ياجتماع و يفرد يزندگ در يبد عواقب
ِها الذیَا أی«: است فرموده باره نيا در و داشته

َّ ِن آَمنوا اجتنبوا کثیَ ُِ
َ ْ ُ َ ْرا من الظـن إن بعـیَ َ َّ

ِ
ِّ ََّ

ِ َض الظـن إثـم وال ً َ ٌ ْ َّ
ِ
ِّ َ

َتجسسوا وال  َ ُ َّ َ غتب بعضکم بعضا أیَ
َ ً ُْ َ ْ َْ ْ َ ْحب أحدکم أن یْ َ َْ ُ َ ُّ ِأکل لحم أخیِ

َ َ ْ َ َ َه میْ ٌتا فکرهتموه واتقـوا اللـه إن اللـه تـواب یِ َّ َ ََّ ََّ َّ َُّ
ِ

َ ُ ُ ُ ْ ً
ِ
َ

ِرح  از یرا برخـیـد؛ زیـزیهبپر] ّدر حـق مـردم[هـا   از گمانیاریاز بس! مانیاهل اای   ؛)12 ،حجراتال(»ٌمیَ
گر یکدید، و از ی نکنییجو یتفحص و پ]  که مردم پنهان ماندنش را خواهانندیدر امور[ها گناه است، و  گمان

نفـرت ] ن کـاریـاز ا[د یترد یاش را بخورد؟ ب کی از شما دوست دارد که گوشت برادر مردهیا ید، آییبت ننمایغ
  .ر و مهربان استیپذ وبهار تید که خدا بسید، و از خدا پروا کنیدار

 ميتـسل  دل بـه  و آورده اسـالم  زبـان  بـه  هكـ  يسانكـ  گروهاي    :ديفرما يم )ع( باقر امام
 يهـا  لغـزش  از جـويي   پي هك يسك رايز د،ينكن مسلمانان يها لغزش از جويي  پي ديا نشده

 ردكـ  جويي  پي لغزشش از خدا هك يسك و دكن جويي  پي او لغزش از خدا ندكب مسلمانان
ـ آ نيا در كهي  اخالق ليرذا گريد از) 329 :1 ج ،1378 ب،يط (.دكن رسوا ار او  مبـارك  هي
ـ هو ابطـال  قـت يحق در بتيغ. است بتيغ شده، اشاره آن به  ياجتمـاع  تيشخـص  و تي

 .)485-484: 18 ج ،1367،ييطباطبا (ندارند ياطالع انيجر از خودشان هك است يافراد
 بـت يغ هكـ  جـا  آن تا است شده تأكيد آن سوء آثار و بتيغ مذمت بر يرضو فرهنگ در
ـ ا ليدل .)563: 8 ج ق،1383،يحرعامل (شود يم محسوب نيملعون زمره در نندهك  هكـ  ني
ـ ا از اجتناب به يرضو فرهنگ در  زمـره  در آن دهنـده  انجـام  و شـده  تأكيـد  لـت يرذ ني

ـ ا. اسـت  ياجتمـاع  و يفـرد  يزندگ در آن مخرب آثار لحاظ به گرفته، قرار نيملعون  ني
 در را الـنّفس  حـق  و النـاس  حـق  اهللا، حق: يعني گانه سه حقوق دامك هر ياخالق ليذار

 يمعنـا  بـه  هـا  آن بتيغ و گرانيد به نسبت بد گمان و ظن از نكردن اجتناب. دگير   برمي
 گـران يد به ظلم ييمعنا در و است نهيزم نيا در )ع( نيمعصوم و ياله نيفرام  نكردن اجرا
ـ ا انجـام  شـناختي   روان لحاظ به نيا بر عالوه. شود يم يتلق زين خود به ظلم و ـ رذا ني  لي
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 هـوده يب امـور  صـرف  انـسان  يانـرژ  و كنـد  يم تيتقو را يزندگ در ينگر يمنف ياخالق
 موارد نيا از اجتناب نيبنابرا. است يزندگ در آرامش نبود آن جهينت نيتر مهم هك شود يم

  .است يضرور

  حسد از زيپره. 1-2-3- 5
 و نـد ك ريـ تحق را گرانيد تيشخص انسان شود يم سبب هك يعوامل نيتر مهم از يكي
 و توجه مورد نيا به هك دارد وجود ياتيآ ميرك قرآن در. است حسد زديبر راشان    يآبرو
 تـاب ك اهـل  از يبعض هك جا آن ؛است ردهك يشياند چاره ياخالق لهيرذ نيا درمان يبرا

ـ ا در خداونـد . باشـند  افرك مومنان داشتند آرزو ـ فرما يمـ  بـاره  ني ـ ا علـت : دي  و آرزو ني
َّود «:است مومنان به يورز حسد ها آن درخواست ْمـن ٌریِکث َ ِأهـل ِ

ْ ِالکتـاب َ
َ ْلـو ْ ْردونکمیـ َ َ ُّ ْمـن ُ ِبعـد ِ ْ َ 

ْمانکمیِإ ِ ًکفارا َ ًحسدا َّ َ ْمن َ ِعند ِ ْ ْأنفسهم ِ
ِ ِ
ُ ْ ْمن َ ِبعد ِ ْ َتب َما َ ُلهم َنیَ ُ ُّالحق َ َ ُفاعفوا ْ ْ ُواصفحوا َ َ ْ َّحت َ ِأتی یَ

ُاللـه یْ ِبـأمره َّ ِ
ْ َ
َّإن ِ َاللـه ِ َّ 

َعل ِقد ٍءیَش ِّکل یَ
 آنان روشن شـد بـه سـبب ی از اهل کتاب پس از آن که حق برایاریبس ؛)109 ،بقرهال(»ٌریَ

از [هم اکنون . مانتان به کفر بازگردانندیده، دوست دارند که شما را پس از ای که از وجودشان شعله کشیحسد
اعـالم کنـد؛ ] هیـا جزیبه جنگ [د، تا خدا فرمانش را ی بگردانیرو] از آنان[د، و یدرگذر]  آنانز و جدال بایست

   . تواناستیًنا خدا بر هر کاریقی
 در )ع( رضا امام. است شده تأكيد آن سوء آثار و حسادت مذمت بر يرضو فرهنگ در

ـ  شـعبه  ابن (برد ينم لذت حسدش از يحسود چيه: ديفرما يم باره نيا : ق 1402،يحران
 يروحـ  و يجسم سوء آثار حسد، ينيد مذمت بر عالوه ن،يد انيشوايپ تيروا در .)450 
 را حـسد  و حـرص  )ع( رضـا  امام .)256 :73 ج ،1362 ،يمجلس (اند فرموده انيب آن يبرا

ـ رذا گـر يد مانند زين حسادت .)67:1387،ينظر (داند يم نيشيپ يها امت ينابود عامل  لي
 را يو يروحـان  و يجسمان انيز هكبل ندارد شخص يبرا يا دهيفا و سود تنها نه ياخالق
 يقـشرها  در جامعـه  افـراد  يبـرا  ياخالقـ  ليرذا گونه نيا مضرات نييتب. كند يم فراهم

 ياجتمـاع  يهـا  بيآس از ياريبس. كند يم يريجلوگ التكمش از ياريبس بروز از مختلف
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 و شـود   مي ظاهر تيشخص بيرتخ قالب در هك است گريدكي به افراد حسادت جهينت در
 ركـ ف هـا  مدت تا برآن عالوه است؛ نداشته همراه به يزيچ افراد يبرا انيز جز ليرذا نيا
ـ غا هكـ  شـده  داده سـوق  آن سـوء  آثار و يمنف جهت نيا در اشخاص نيا ـ ا تي  امـر  ني

ـ ا از اجتنـاب  سـازي   فرهنـگ  و اجتناب نيبنابرا. است بوده يروحان سالمت فيتضع  ني
  .است يضرور ياجتماع و يفرد يالتع در موارد

  ياخالق ليفضا به اهتمام. 1-2- 5
ـ ا انجـام  بـا  هكـ  اسـت  شـده  قيتشو ياخالق ليفضا انجام به ،ينيد يها آموزه در  ني
ـ ا جملـه  از. شـود  يمـ  تيجـذاب  و محبت از سرشار ياجتماع و يفرد يزندگ ليفضا  ني
  :از عبارتند ليفضا

  ييخو نرم وي خلق خوش. 1-2-1- 5
 رياسـ  محبت دام در را گرانيد هك است دهيپسند و خوب صفات از يكي خلق حسن

 از يكـ ي ميركـ  قـرآن  هكـ  سـت جا آن تا ينيد فرهنگ در ياخالق خوش تياهم. كند يم
ِفبما رحمـة مـن اللـه  «:كند يم انيب شانيا يخلق خوش را )ص( اكرم امبريپ تيموفق مهم ليدال

َّ َ ِ ٍ َ َْ َ
ِ
َ

ًّلنت لهم ولو کنت فظ َ َ َْ ْْ َ ََ ْ ُ ِا غلِ
ِظ القلب النفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشـاورهم فـیَ ْ ْ ُْ َْ ْ ْ

ِ
َ ََ ْ َُ َُ َ ْ َ

ِ
ْ ْ َ ْ َُ َ

ِ ْ ِ
ُّ ْ

ِ
ْ َ األمـر فـإذا یَ

ِ
َ
ِ
ْ َ ْ

َعزمت فتوکل عل َ َْ َ َ َ َ ْ َ الله إن الله یَ َّ ََّّ
ِ ِحب المتوکلیِ َ َ ُ

ْ ُّ  از یپس به مهـر و رحمتـ!] امبری پیا[ ؛)159،عمران آل(» َنیِ

شـدند؛  یرامونـت پراکنـده مـی از پی و سـخت دل بـودی، و اگر درشت خوی شدین نرم خو خدا با آنایسو
 یم گرفتـی آنان آمرزش بخواه، و در کارها با آنان مشورت کن، و چون تصمین از آنان گذشت کن، و برایبنابرا

   .را خدا توکل کنندگان را دوست داردیبر خدا توکل کن؛ ز
ـ گو يم )ع( رضا امام يوكين قاخال درباره يصول عباس بن ميابراه  ابوالحـسن  مـن : دي

 را يسكـ  سـخن  دميند هرگز ندك يدرشت يسك با گفتن سخن در دميند هرگز را )ع( رضا
 ،يمجلس (ديگو بد خود بردگان و غالمان به هك دميند را او هرگز ند؛ك قطع فراغ از شيپ

 يرو و چهره با هك هر :ديفرما يم وكين اخالق درباره )ع( رضا امام .)91-90 :49 ج ،1362
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 هكـ  هـر  و سدينو يم شيبرا حسنه كي خداوند شود رو به رو خود مؤمن برادر با خندان
: 8 ج ق،1383،يحرعـامل  (كنـد  ينم عذابش گاه چيه سديبنو او يبرا حسنه كي خداوند

 جـذب  دارد؛ خـانواده  سـالمت  يتعـال  در يمهم راتيتاث خوش برخورد و اخالق). 483
. اسـت  نيوالـد  خـوش  اخـالق  مرهون آن، در آرامش جاديا و خانواده انونك به فرزندان
 او جنـازه  عييتـش  در هكـ مالئ و )ص( اكـرم  امبريپ هك نيا وجود با هك معاذ بن سعد داستان

 امبريـ پ و نمانـد  امـان  در قبـر  فـشار  از خـانواده  در ياخالقـ  بد خاطر به ردند،ك تكشر
 ج ،1362 ،يمجلـس  (دانستند خانواده در يو ياخالق بد را شانيا قبر فشار علت )ص( اكرم

 حفـظ  و خـانواده  يتعـال  در يمهمـ  عامـل  خوب اخالق هك است آن از يكحا ،)220: 6
ـ شا اخالق سازي  نهينهاد نيبنابرا. است آن يها انيبن  فـراهم  را آن يتعـال  جامعـه  در ستهي
  .كند يم

  ييراستگو و صداقت. 1-2-2- 5
 وها    انسان انيم مشاجرات و يخانوادگ الفاتاخت و يرفتار يها يناهنجار از ياريبس

 وجـود   بـه  يناخالـص  و يصداقت  بي از هك است يا دهيپد ،ياسيس يها نزاع و ها تنش يحت
 مبـارزات  ،هـا  ازدواج ،ها مشاركت ،ها يدوست هك است يانيبن نياستوارتر صداقت. ديآ يم
ـ ا همه آن، بدون و دشو يم استوار آن بر.. و ياسيس  و يفروپاشـ  معـرض  در هـا  انيـ بن ني

ِالصابر «:ديفرما يم خود ستهيشا بندگان آميز  شيستا وصف در خداوند. است يختگيگس ِ
 َنیَّ

ِوالصادق ِ
َّ ِوالقانت َنیَ ِ

َ ْ ِوالمنفق َنیَ ِ
ْ ُ ْ ِوالمـستغفر َنیَ ِ

ْ َ ْ ُ ْ ِباألسـحار َنیَ
َ ْ َ ْ

آنـان کـه صـبر کننـدگان و  ؛)17 ،عمـران  آل(» ِ

 و صــداقت تيــاهم. ندیننــدگان و اســتغفار کننــدگان در ســحرهاان و فرمــانبرداران و انفــاق کیراســتگو
ـ ا ليدل. است اركزيپره يها انسان يها يژگيو از يكي هك جاست آن تا ييراستگو  امـر  ني

. اسـت  مجهـول  امـر  كي شفك يبرا يابزار واقع در گفتن سخن هك است خاطر نيا به
 قـت يحق از اشفك سخن كه كنند يم استفاده گريدكي از گفتن سخن در ها انسان يهنگام

 باشـد  قيحقا تمانك يبرا يا لهيوس ق،يحقا شفك يجا به سخن اگر يول باشد؛ راست و
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 يوجـود  فلسفه و يواقع ريمس از سخن صورت نيا در ،دهد يم نشان وارونه را قتيحق
 )ع( رضـا  امـام  .)416: 1388 ،يزدي مصباح (است شده غرض نقض و شده منحرف خود
: بـود  گرفتـه  تـورات  از كـه  بود جمله دو )ع( يموسي  انگشتر نقش: ديفرما يم باره نيا در

ـ بابو ابن (يابي  نجات تا باش راستگو ،يشو داده اجر تا كن شهيپ صبر : 2 ج ق، 1404 ،هي
 عـذاب  از ييرهـا  و آرامـش  هكـ  اسـت  صادق شخص نهاد در صداقت ريتأث نياول .)54

 زيـ ن ياجتماع انسجام و يعموم داعتما نيا بر عالوه و كند يم فراهم يو يبرا را وجدان
 است يزندگ در آن نقش و صداقت تياهم ليدل به .رديگ يم لكش افراد صداقت پرتو در
 ،ياخالقـ  وي  معاشـرت  مـسائل  در امبرانيـ پ همـه  دعوت سرلوحه ياسالم فرهنگ در هك
 مقابـل  نقطـه  .)104 :2 ج ،ق 1388،ينـ يكل (است شده انيب» يدار امانت «و» ييراستگو«

 شود يم يزندگ در آرامش سلب باعث صداقت سكبرع هك است گويي  دروغ ،ييوراستگ
 در هكـ  اسـت  ليـ دل نيهمـ  بـه  ؛دارد همـراه  به را ياديز ياجتماع و يفرد يها بيآس و

 ،1362 ،يمجلـس : كن (است شده يمعرف يبد و شر هر ديلك گويي  دروغ ياسالم فرهنگ
  .)263 :69 ج

  اخالق ياجتماع يها يژگيو. 5-2
ي وي  اساسـ ي  ازهـا ين ازي  يكـ  اجتمـاع  در حضور و استي  اجتماعي  موجود انسان
ـ پا صـراحت  بـا  هك است ينيد تنها اسالم نيد. شود  مي محسوب  بـر  را خـود  دعـوت  هي
. اسـت  ردهكـ ن واگـذار  اهمال به را اجتماع خود، شئون از كي چيه در و گذاشته اجتماع
 تا امكاح نيا همه در را اجتماع روح و ختهير اجتماع قالب در را خود امكاح همه اسالم
 جامعـه  يتعال يبرا اساس نيبرهم .)8-7: تا  بي ،ييطباطبا (است دهيدم نكمم حد نيآخر
  .است كرده انيب را ينكات ياخرو و يويدن سعادت و مالك يسو به آن دادن سوق و

  ياجتماع روابط در ها مانيپ و معاهدات به يبنديپا. 2-1- 5
 بدون و است يجمع دسته يزندگ طيشرا نيتر ياساس از مانيپ و عهد به يوفا لهئمس
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 يزنـدگ  آن، دادن دسـت  از بـا  بـشر  و ستيـ ن نكـ مم ياجتمـاع  ياركهم گونه چيه آن
 تأكيـد  ياسـالم  منـابع  در ليدل نيهم به  .داد خواهد دست از عمالً را آن آثار و ياجتماع
ـ ا هكـ  باشـد  يزيچ مترك ديشا و است شده لهئمس نيا بر يا العاده  فوق  گـسترش  قـدر  ني
 يبـال تـرين     بـزرگ  هكـ  يعمـوم  نانياطم سلب و مرج و هرج آن بدون رايز. باشد داشته
 در عهـد  بـه  يوفـا  تيـ اهم يرضو فرهنگ در. شود يم دايپ بشر انيم در است ياجتماع
 شـده  يمعرفـ  ينـ يد  بـي  با برابر موضوع نيا به نكردن اهتمام هك است يا اندازه به جامعه
 هيسـا  در بنـدگان  صـالح  اعمـال  رشيپـذ  هك همچنان .)229 :4 ج ق،1404 ،يقم (است
ـ ا ليدل .)144 :16 ج ،1362،يمجلس (است مانيپ و عهد به يوفا  يوفـا  تيـ اهم امـر  ني
 روابـط  از ياريبـس  آن بـه  يبنـد يپا و توجـه  بـدون  هكـ   است ياجتماع يزندگ در عهد

  .شود يم سلب جامعه از يعموم اعتماد و شود ينم جاديا ياجتماع

  ياجتماع يزندگ در آن راتيتاث و مشورت. 2-2- 5
 ياجتمـاع  يهـا  شـاخص  از يكـ ي ياجتمـاع  و يفرد امور در يشياند هم و مشورت

 از ياريبـس . دارد جامعـه  امـل كت و رشـد  در يمهم نقش هك است ياسالم يزندگ كسب
 هكـ  يسانكـ  بـا  و اند بوده يأر خود يافراد شوند يم ستكش دچار يزندگ در هك يسانك

 بـه  را مهـم   موضـوع  نيا زين ميرك قرآن. اند ردهكن مشورت دارند، را مشورت تيحصال
َفبما«: ديفرما يم هك مبارك هيآ نيدرا جمله از كند يم انيب يخوب ِ

ٍرحمة َ َ
ْ َمن َ ِاللـه ِ

َلنـت َّ ْ ْلهـم ِ ُ ْولـو َ َ َ 
َکنت ًّفظا ْ ِغل َ

ِالقلب َظیَ
ْ َ ُّالنفضوا ْ َ ْ ْمن َ ِحولک ِ ْ

ُفاعف َ ْ ْعنهم َ ُ ْ ْاستغفرَو َ ِ
ْ َ ْلهم ْ ُ ْوشاورهم َ ُ ْ

ِ
َ ِاألمـر یِف َ

ْ َ َفـإذا ْ ِ
َعزمـت َ ْ َ ْفتوکـل َ َ َ َ 

َعل ِالله یَ
َّإن َّ َالله ِ ُّحبی َّ ِالمتوکل ِ َ َ ُ

 بـر  )ع( رضـا  امام يعمل و يعلم رهيس در .)159 ،عمران آل(» َنیْ
 ؛208 :2 ج ق، 1383،يحرعـامل  (است شده تأكيد يزندگ در آن نقش و مشورت تياهم

 مشورت، با. است عامه اعتماد جلب مشورت، مهم جينتا از ).99: 75 ج ،1362 ،يمجلس
 در .)424 :1370،يدزفـول  يمالك (ننديب يم خود سرنوشت نييتع در كيشر را خود مردم
 اسـت  شـده  انيـ ب جامعـه  افـراد  نگهبان و بانيپشت نيبهتر مشورت ياسالم يزندگ كسب
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ـ  توسـط  حيصـح  راه تخابان هك همچنان .)425 :4 ق،ج 1383،يحرّعامل(  در ملـت،  كي
  .)233: ق 1402 ،يحرّان شعبه ابن (است شده يمعرف مشورت هيسا

  نفاق و تفرقه از زيپره و يكپارچگي و اتحاد. 2-3- 5
 و اتحـاد  سـعادت،  و مـال ك راه در جامعـه  كي حفظ يمحورها نيتر ياساس از يكي

 نعمت و فهيوظ كي تفرقه از يدور و وحدت. است نفاق و تفرقه از زيپره و يپارچگكي
ـ محور بـا  يپـارچگ كي و اتحـاد  ياسـالم  ياسالم يزندگ كسب در. است ياله بزرگ  تي

 مكحـا  آن در تفرقه و اختالف هك يا جامعه در. است جامعه مالك و يتعال عامل خداوند
 و وحدت اساس نيبرهم. بندد يم رخت جامعه آن از آرامش و سعادت و شرفتيپ باشد
ـ در اتحـاد  محـور . شود يم يتلق ياسالم فرهنگ مهمهاي    شاخص از تفرقه از يدور  كي

ـ فرما يمـ  خداوند هك همچنان باشد خداوند ديبا جامعه ِواعتـصموا بحبـل اللـه جم «:دي
َ
ِ
َّ

ِ
ْ َ
ِ

ُ ِ
َ ْ َعـا وال یَ َ ً

ُتفرقوا َّ َ چنـگ زنیـد، و پراکنـده و گـروه ] )ع( بیت اهلقرآن و [و همگی به ریسمان خدا  ؛)103 ،عمران آل(»َ

ـ تحر بـه  منجـر  هكـ  بـود  يا گونه به مذاهب گريد با )ع( رضا امام مناظرات.  نشویدگروه  كي
 نظـر  در را مـسلمانان  يپـارچگ كي و اتحاد جانب همواره شانيا. نشود يمذهب احساسات

 جامعه در وحدت گاهيجا و تياهم در )ع( يعل امام .)195: 81 ج ،1362،يمجلس (داشتند
: 1385 البالغـه،  نهج (است برتر ها روزه و نمازها يتمام از ،ها اختالف اصالح :ديفرما يم

 يا صـدقه  نيبهتـر  اخـتالف  شيدايـ پ هنگام وحدت جاديا گريد اتيروا در .)47 تيوص
 هك يا جامعه در .)209 :2 ج ق، 1388 ،ينيلك (دارد دوست را آن خداوند هك شده يمعرف

 هـم  از و تالفاخـ  و بنـدد  يمـ  رخـت  ياجتمـاع  و يفـرد  آرامـش  نباشد آن در وحدت
  .شود يم جامعه آن ياصل يژگيو تيامن نبود و يختگيگس

  اخالق ياقتصاد يها يژگيو. 5-3
 هك كند يم روشن يخوب به اسالم ياقتصاد و يتجار و يمال نيقوان در دقت و مطالعه
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 ،كخورا وضع بهبود و مردم يماد يزندگ سطح رفتن باال تنها را خود ياصل هدف اسالم
 آن، از باالتر و نيا بر عالوه هكبل است؛ نداده قرار شيآسا موجبات ائرس و نكمس لباس،

 نـه يدرزم نيبنابرا .)194: 1350 صدر، (است توجه مورد ياخالق ليفضا و يروح املكت
 شـده  توجه ياخرو و يويدن جنبه دو هر به بودن ياله بعد با اسالم ياقتصاد يها يژگيو

 در مؤكـد  يهـا  هيتوصـ  از آن نامطلوب آثار و هجامع از فقر زدودن و سالم اقتصاد. است
  .است يرضو فرهنگ

  ناسالم اقتصاد از اجتناب ياقتصاد اخالق. 3-1- 5
 يزنـدگ  در يمهم نقش كه قرآني  اقتصاد سازي  فرهنگي  راهكارها نيتر مهم ازي  كي
ـ ا در ميكر قرآن .استي  اقتصاد انضباط تيرعا ،دارد ها انسان ياجتماع وي  فرد  بـاره  ني
ِالذ َهایَأ ای «:ديمافر يم

ُآَمنوا َنیَّ کلوا َال َ ُتأ ْ ْأموالکم َ َ َ ْ ْنکمیَب َ ِبالباطل َ ِ
َ ْ
َّإال ِ ْأن ِ

َ
َتکون  ًتجارة َ َ َ ْعن ِ ٍتراض َ

َ ْمنکم َ ْ
َوال ِ ُتقتلوا َ ُْ َ 

ْأنفسکم َ ُ ْ َّإن َ َالله ِ ْبکم َکان َّ ِرح ِ و از راه [باطـل ان خود به یگر را در میکدیاموال ! مانیاهل اای  ؛)29،نساءال(»ًمایَ

و . ان خودتان انجام گرفته باشدیت می و رضای خشنودی از روید، مگر آن که تجارتیمخور] حرام و نامشروع

  .را خدا همواره به شما مهربان استید؛ زی نکنیخودکش
َوال «قتل از ينه هك نيا رمز ُتقتلوا َ ُْ کلوا َال «،يخور حرام از ينه دنبال به »َ ُتأ ْ  است، آمده »َ

 بـروز  و زرانـدوزان  هيـ عل محرومان اميق نهيزم  ناسالم، ياقتصاد ستميس هك باشد آن ديشا
 فرهنگ در .)274: 2 ج ،1384 ،يقرائت (است جامعه تكهال و قتل شيدايپ و ها يريدرگ
 ،يحرّعـامل  (احتكـار  ،)471: 1 ج ،تا  بي ،يزيحو يعروس (يفروش مك قمار، ربا، ،يرضو

 باطـل  قيمـصاد  از ،)95 :5 ج ،1388 ،ينـ يلك (قرض نتپرداخن و )425 :17 ج ق، 1383
 شـده  بيـ ترغ و قيتشو ياقتصاد انضباط به و اريبس تأكيد موارد نيا از ينه در هك است
 شـده  تأكيـد  آن بـر  يرضو فرهنگ در هك ياقتصاد انضباط در مهم يارهاكراه از. است
ـ خو صـفات  معجـا  قناعـت : ديفرما يم باره نيا در )ع( رضا امام .است قناعت است،  شتني
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 پرسـتان  ايدن برابر در يبندگ و يخواه فزون زحمت از شدن آسوده و يارجمند و يدار
ـ ا .)349: 78 ج ،1362،يمجلـس  (است  روانيـ پ بـه  را شتيـ مع در اعتـدال  همـواره  شاني
 داشـتند  يمـ  حـذر  بر شتيمع در گيري  سخت و يرو ادهيز از و كردند يم هيتوص شيخو

   .)14:56 ج ق،1383،يحرعامل(
 يفراوان ياجتماع و ياقتصاد راتيتاث يجابيا و يسلب نظر از ياقتصاد انضباط تيرعا
 و حـالل  رزق از گيـري   بهـره  فرهنگ جامعه افراد انيم در يسلب لحاظ به داشت، خواهد

 يجـاب يا جنبـه  از ؛شـود  يم نهينهاد اركاحت و ربا جمله از ناسالم اقتصاد قيمصاد از يدور
 اتـالف  از ،تجمـل  ازي  دور و اسراف نبود و يستيز ساده و ناعتق فرهنگ تيرعا با زين

 و يفـرد  اقتـصاد  بهبـود   بـه  توانـد  يمـ  خـود  نيا هك شود يم يريجلوگ هيسرما و يانرژ
  .دكن كمك ياجتماع

  همنوعان به كمك ؛ياقتصاد اخالق. 3-2- 5
 الماسـ . هاست آن ازي  يك محروم و ريفق قشر كه استي  طبقات و ها هيالي  دارا جامعه 
 اطعـام،  انفـاق،  صـدقه، هـا     آن نيتـر  مهم كه دارديي  راهكارها طبقه نيا مشكل رفعي  برا

 خمـس،  و اتكـ ز پرداخـت  .)219 :17 ج ،1388 ،يآملـ ي  جواد (است خمس و زكات
. دارد همـراه  بـه  را آن از يناشـ  ياقتـصاد  و ياجتماع يها بيآس و جامعه از فقر زدودن
 بـر . اسـت  خمـس  و اتكـ ز پرداخت ثمرات از فقر و تيمحروم رفع و ياقتصاد توسعه

 زكات پرداخت هيسا در فقرا بهي  دگيرس صالحان حكومت فيوظا نياول از اساس نيهم
ِن إن مکناهم فیَّالذ «:است ْ

ُ َّ َ ْ
ِ
َّ األرض أقاموا الصالة و آتوا الزکاة و أمروا بالمعروف و نهـوا عـن المنکـر و للـیَ

ِ َ َ َ َ َ ُ
ِ

ْ ُ َْ ْ
ِ
َ ْ ُ ُ ُ َْ َ ِ ْ

ِ
َ ََ َ ََّّ َ

ِ
َ ِه ْ

ُعاقبة األمور ُ ْ ُ َ دارنـد، و  یم، نمـاز را برپـا مـین قدرت و تمکن دهـیهمانان که اگر آنان را در زم ؛)41،حجال(»ِ
دارنـد؛ و عاقبـت همـه  ی زشـت بـازمیدارند و از کارها یده وا می پسندیپردازند، و مردم را به کارها یزکات م

   .ار خداستیکارها فقط در اخت
. است ازمندانين به كمك و خدا راه در انفاق از ينيع يمودن )ع( رضا امام يعمل رهيس
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 ،1362،يمجلـس  (دندكر ميتقس مستمندان انيم را خود يها ييدارا تمام خراسان در شانيا
 را فقـر  زدودن و ازمنـدان ين بـه  كمـ ك يزنـدگ  طيشرا يتمام در )ع( رضا امام .)97: 49 ج

ـ ا )ع( جواد امام به خطاب در .)97همان، (بودند داده قرار شيخو يزندگ سرلوحه  را شاني
 .)260: 5ق،ج 1426 ،يانجيـ م ياحمـد  (كننـد  يم هيتوص ازمندانين به بخشش و انفاق به
 انفـاق  خـود  يهـا  ييدارا و اموال نيتر مرغوب از همواره يقرآن معارف بر هيكت با شانيا
 و ردنك انفاق بر هك نيا بر عالوه يرضو فرهنگ در .)52 :4ج ق،1388،ينيلك (كردند يم
ـ ا جمله از است؛ شده انيب زين آن يچگونگ و ها ستهيبا شده، تأكيد ازمندانين به كمك  ني
 ،همـان  (برنـدارد  خدشه يا ذره و دشو حفظ ازمندين نفس عزت ديبا همواره انفاق در هك
 اسـت،  شـده  تأكيد زين گرانيد نگاه از دور و انهيمخف انفاق بر آن بر عالوه .)24-23 :4ج
 آثـار  هكـ . )209: ق1383 ،يحرعـامل  (اسـت  مطلـب  نيا يايگو )ع( رضا امام يعمل رهيس

 كمك .)411: 1 ج ق،1376 ،هيبابو ابن (است دهيگرد انيب روش نيا يبرا ييواال يمعنو
 داشـت،  خواهـد  ياجتماع و يفرد يزندگ در مهم ييغا جهينت دو جامعه در ازمندانين به

ـ  از يطبقـات  فاصـله  يتاحـد  و خواهـد  برقرار ياقتصاد اعتدال جامعه در هك آن اول  نيب
 يبرمـ  رخـت  جامعـه  در فقر از يناش ياجتماع يها بيآس از ياريبس هك آن دوم ،رود يم

  .كند يم فراهم همگان يبرا را ياقتصاد و ياجتماع تيامن خود نيا هك بندد

  اسراف از زيپره ؛ياقتصاد اخالق. 3-3- 5
 يمعنـو  و يمـاد  نهيزم در چه ياله يها نعمت از نهيبه استفاده بر يرضو فرهنگ در
: 1362،يمجلس (اسراف درباره خدمتگزاران از يكي به )ع( رضا امام ركتذ است، شده تأكيد
 و يفرد ابعاد در چه ياسالم يزندگ كسب. است مطلب نيا تياهم از يكحا) 102-103

 در لامـوا  خـرج  و است يرو ادهيز و اسراف از مبرّا جامعه يلك سطح در چه و خانواده
 اسـراف  هك همچنان .)302 :75 ج ،1362 ،يمجلس (است اسراف قيمصاد از خدا ريغ راه

 1403 ،يحرّعـامل  (اسـت  يازين  بي در مهم يعامل يرو انهيم و فقر جهت در يمهم عامل
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 يهـا  نعمـت  از حيصـح  استفاده به جامعه و خانواده اقتصاد كش بدون .)258 :15 ج ق،
 توانـد  يمـ  جامعـه  و خانواده در آن ردنك نهينهاد هك اردد يبستگ اسراف از يدور و ياله

  .باشد ياجتماع و يفرد يمعنو و ياقتصاد يتعال و رشد در يمهم يعامل

  جهينت.  6
ـ ز مـوارد  در تـوان  يمـ  را مقالـه  يهـا  افتيره نيتر مهم شده گفته مطالب براساس  ري

  :دكر فهرست
 امـت يق تـا  هـا  انـسان  يتياهد يازهاين به گويي  پاسخ يمعنا در اسالم نيد تيجامع .1

 اسـت؛  شـده  تأكيـد  آن بر يرضو يها آموزه در هك ستا يمباحث نيتر مهم از يكي
 يزندگ مختلف يها طهيح در هك است اخالق مبحث اسالم يتيهدا مباحث از يكي

ـ رذا از اجتنـاب  و ياخالقـ  ليفـضا  بـه  اهتمـام  طهيح دو در ينيد يها آموزه در  لي
 .هاست انسان مالك و سعادت ات،تأكيد نيا تيغا هك شده تأكيد آن به ياخالق

 تيـ قابل يفـرد  لحـاظ  بـه  هكـ  اسـت  ييدهاينبا و دهايبا اخالق، يفردهاي    يژگيو .2
 و ياخالقـ  ليفـضا  بـه  اهتمـام  ،است زين ياجتماع آن تيغا و آثار اما رددا يياجرا

 در )ع( رضـا  امـام  هكـ  است يفرد اخالق ابعاد نيتر مهم از ياخالق ليرذا از اجتناب
 .اند داشته يفراوان اتتأكيد ها آن به توجه

  اسـت  ياجتمـاع  و يگروهـ  يزندگ يدهاينبا و دهايبا اخالق ياجتماعهاي    يژگيو .3
 حقـوق  و قـانون  بـه  توجه. است شده تأكيد آن تيرعا به يرضو يها آموزه در هك
 .است ياجتماع اخالق يها مؤلفه نيتر مهم از گرانيد

ـ پو و سالم اقتصاد .4 ـ د ياقتـصاد  اهـداف  نيتـر  مهـم  از اي ـ رعا ،اسـت  اسـالم  ني  تي
 يشتيـ مع تيوضـع  از نبـودن  غافل و همنوعان به توجه اقتصاد، ياخالق يها ستهيبا

 اخـالق هـاي     يژگـ يو نيتـر  مهم از ياله يها نعمت از نهيبه استفاده نيهمچن و آنان
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 ييواال نقش ياجتماع و يفرد يتعال در هك است ينيد يها آموزه منظر از ياقتصاد
 .دارد

 قـرآن  اتيآ ليذ در انيب نيا كه است شده اشاره اخالق ابعاد تمام به اسالم نيد در .5
 و هيـ تحل و ياخالقـ  ليفـضا  بـه  انسان آراستن و هيتزك است، )ع( نيمعصوم نييتب و
ـ غا كه است اسالم نيد ياخالق مباحث اهداف از ياخالق ليرذا از آن راستنيپ  تي
  .هاست انسان يخروا و يويدن سعادت و كمال مهم نيا



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
   و مĤخذمنابع

 اسوه انتشارات: قم ان،يانصار نيحس ترجمه ،)1383 (م،يكر قرآن. 
 د ترجمه ،)1385 (البالغه، نهجنهم و ستيب چاپ ،يالهاد انتشارات: قم ،يدشت محم. 
 عاتللمطبو ياالعلم موسسه: روتيب ،الرضا اخبار ونيع ،.)ق 1404 (،يعل محمدبن،هيبابو ابن.  
 ...................................،) 1400 پنجم چاپ ،ياعلم انتشارات: روتيب ،يأمال ،.)ق.  
 ...................................،) 1404مدرسين جامعه: قم ،هيالفق حضرهيال من،.)ق.  
 دارصادر: روتيب ،يالكبر الطبقات ،)تاي ب (محمد، سعد، ابن. 
 هياسالم انتشارات: تهران ،العقول تحف ،.)ق 1402 (،يلع بن حسن ،يحران شعبه ابن.  
 دارالفكر: روتيب ،دمشق خيتار مني عل االمام ترجمه ،.)ق 1400 (،يعل عساكر، ابن.  
 هيالعلم الكتب دار: روتيب ،ميالعظ القرآن ريتفس ،.)ق 1419 (ل،ياسماع ،يدمشق ريكث ابن. 
 ،سيدالشهداء: قم ،اللئالي عوالي ،)ق1405(جمهور، ابي ابن احسائي.  
 دارالحديث: قم ،االئمه مكاتيب ،)1426(علي، ميانجي، احمدي.  
 چاپ ه،ياالسالم دارالكتب: تهران ،االدب و السنه و الكتابي ف ريالغد ،)1366 (ن،يعبدالحس ،ينيام 

  .دوم
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 فقاهت نشر: قم ،حج مناسك و اسرار بايي آشنا ،)1388(،محمد ،ينيام. 
 دارالفكر:روتيب ،يترمذ سنن ،)ق1403(،يسيع بن محمد ،يترمذ.  
 دوم چاپ اسراء، نشر مركز: قم ،2،جميكر قرآني موضوع ريتفس ،)1388 (عبداهللا، ،يآملي جواد. 
 ...............................،) 1386(، دوم چاپ اسراء، نشر مركز: قم ،4،جميكر قرآن يموضوع ريتفس.  
 نشر و چاپ موسسه: تهران ،ليالتنز شواهد ،.)ق 1411 (،عبداهللا بن داهللايعب ابوالقاسم ،يحسكان حاكم.  
 دارالمعرفه: روتيب ،نيحيالصحي عل مستدرك ،.)ق 1406 (عبداهللا، بن محمد ،يشابورين حاكم. 
 دحسن، ،يحرّعاملهياالسالم مكتبه: تهران ،عهيالش وسائل ،.)ق 1383 (محم. 
 موسسه: روتيب ،الستّه الصحاح من الخمسه فضائل ،.)ق 1402 (،يمرتض ديس ،يروزآباديفي نيحس 

 .للمطبوعاتي االعلم
 ،نجفي مرعشي اهللا آيت كتابخانه: قم ،القويه العدد ،.)ق1408(يوسف، بن علي حلي. 
 دارالفكر: بيروت ،بغداد خيتار ،)تا يب(علي، بن احمد ،يبغداد بيخط.  
 النشر موسسه: قم ،يودمحم مالك قيتحق ،)ع(طالبي اب بني عل مناقب ،.)ق 1411 (موفق، ،يخوارزم 

 .ياالسالم
 و قرآن اديبن: تهران ،)رهيكب جامعه ارتيز در يتدبر( سعادت داران پرچم ،)1385(احمد، ديس ،يسجاد 

  .عترت
 دارالمعرفه: روتيب ،الدرالمنثور ريتفس ،)تاي ب (ن،يالد جالل ،يوطيس.  
 ،راني، اي كرماني حجتي علي، مقدمه و پاورقاقتصاد در مكتب اسالم، )1350 (،يموس ديس صدر :

 . انتشاريشركت سهام

 ،تهرانيد محمد باقر موسوي، ترجمه سالميزان في تفسير القرآن، )1367(طباطبائي، محمد حسين ، :
  .انتشارات بنياد علمي وفكري عالمه طباطبايي، چاپ چهارم

 .................................. ،)ي انتشارات آزاد:، تهران در اسالميروابط اجتماع، ) تايب. 

 ،مكتبه الحيدريه: ، نجفمشكاه االنوار، )بي تا(طبرسي، ابوعلي.  
 دوم چاپ اسالم، انتشارات: تهران ،1،جالقرآن ريتفس يف انيالب بياط ،)1378 (ن،يعبدالحس ب،يط. 
 هيالعلم مطبعه: قم ،نيرنورالثقليتفس ،)تا يب (جمعه، بن يعبدعل حيش ،يزيحو يعروس. 
 هياالسالم هيالعلم مكتبه: تهران ،ياشيع ريتفس ،)تاي ب (مسعود، محمدبن ،ياشيع. 
 ،يازدهم چاپ قرآن، از درسهايي فرهنگي مركز: تهران ،نور تفسير ،)1384(محسن، قرائتي.  
 دارالكتاب انتشارات: قم ،يقم ريتفس ،.)ق 1404 (م،يابراه بن يعل ،يقم.  
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 هياالسالم دارالكتب: نتهرا ،5،جيالكاف ،.)ق 1388 (عقوب،ي بن محمد ،ينيكل.  
 اسوه انتشارات: قم ،سازي جامعه و قرآن ،)1370 (،يعل ،يدزفول يكمال. 
 ال كنز ،.)ق 1409 (ن،يالد عالء ،يهند يمتّقالرساله مؤسسه: روتيب ،العم.  
 هياالسالم دارالكتب انتشارات: تهران  ،78،جبحاراالنوار ،)1362 (باقر، محمد  ،يمجلس. 
 د،مح ،يشهر ير يمحمدثيدارالحد انتشارات: قم ،الحكمه زانيم ،)1375 (م. 
 العربي التراث داراحياء: بيروت ،مسلم صحيح ،)تا بي(،يشابورين حجاج مسلم،ابن.  
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