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 چکيده
قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی نازل شده بر مسلمانان، در واقع کتابی برای هدایت 

-باشد که رهنمودهای آن راه روشن و صحیح را برای آدمی به خوبی روشن میتمام نسل بشر می

را با خود، با جامعه و تاریخ اخالق اجتماعی از مهمترین موضوعاتی است که ارتباط آدمیان . سازد

تواند یك تمدن را بسازد نه یك فرد، و اجتماع انسانی پیوسته تاریخ سازد؛ زیرا جامعه میمطرح می

از آنجایی که در میان ادیان الهی، اسالم یك دین اجتماعی است و  .را ساخته و به جلو برده است

ترین ، که مهمقرآن کریمجای شود، در جایگرا فراوان دیده میهای جمعها و ایدهدر آن آرمان

منابع این دین است؛ به این مهم بسیار پرداخته شده و گاه و بیگاه جامعه و اجتماع مورد عتاب و 

شود که در نفس انسان ای از صفات انسانی اطالق میاخالق به دسته. خطاب واقع گردیده است

ن موضوعاتی است که ارتباط آدمیان با خود، جامعه تریاخالق اجتماعی از مهم. راسخ و پایدار باشند

توان به صبر، تواضع، امربه معروف از جمله موارد اخالقی در قرآن کریم می. دهدو تاریخ را شکل می

ی رذایل اخالقی به اعمالی مانند و نهی از منکر، صداقت در قالب فضایل اخالقی و در زمینه

پژوهش حاضر بر آن است با . ها نهی شده استقرآن از آن که در اشاره نمود. . . تجسس، ظلم و 

ای، موارد اخالقی را در دو بخش استفاده از روش تحلیل محتوای متن قرآن کریم و ابزار کتابخانه

های اخالقی، استخراج نموده و آیات مرتبط با هریك را ذکر نماید تا راه را برای ها و رذیلتفضیلت

 .خواننده روشن سازد
 

 قرآن کریم، اخالق اجتماعی، ارزش اخالقی، فضایل، رذایل :يديکل گانواژ
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پیامبر . باشدی بشر به واالترین اخالق و بهترین کارها میقرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی، روشنگر راه و هدایت کننده

های اخالقی است ی اصلی دین اسالم هدایتجوهره. سته استنیز هدف از بعثت خویش را کامل ساختن مکارم اخالق دان( ص)گرامی اسالم 

های استکبار جهانی برای های اسالمی و دینی و اخالقی یکی از حربهارزشی از درون و بیرون، برای تهی کردن مردم از ارزشهای ضدو هجوم

 .وارد ساختن ضربه به مسلمانان بوده است

ترین موضوعاتی است ی خویش است چرا که اخالق اجتماعی از مهمل با اعضای جامعهترین ارتباط انسان، ارتباط و تعامگسترده

ی جویی انسان بر حیوانات را در زمینهاهلل جعفر سبحانی تنها حس برتریآیت .سازدکه ارتباط آدمیان با خود، جامعه و تاریخ مطرح می

 .(6: سبحانی، سال هشتم) دانداخالق می

باشند گردد که در نفس انسان، راسخ و پایدار میای از صفات انسانی اطالق میبوده و به دسته« قخُلْ» معی اخالق در لغت جواژه

این علم از صفات . دهدباشد، کارهای متناسب و مطابق با این صفت را بدون تأمل و تفکّر انجام میو شخصی که دارای چنین صفاتی می

کند و چنین صفاتی موضوع علم باشد، بحث میکارهای اختیاری و ارادی انسان، قابل کسب می ای که از طریق( خوب و بد) فاضله و رذیله

مؤسسه آموزشی و پژوهشی ) «تواند به هدفش نائل آیدعلم اخالق عبارت است از مجموعه قوانین رفتارکه انسان با عمل به آن می» انداخالق

 .(71: 7711، (قدس)امام خمینی 

کند و او را با علم اخالق علمی است که از صفات و رفتار اختیاری انسان بحث می» :گویدرد علم اخالق میزاده در مودکتر تقی

سازد تا بتواند صفات فاضله را کسب کرده، از رذایل بپرهیزد و بدین وسیله سعادت خود را تکمیل نماید و فضایل و رذایل اخالقی  آشنا می

که بر اثر تکرار، در نفس به  شوداخالق به صفاتی اطالق می .(2: 7731تقی زاده، ) «گردداجتماع می کارهایی از او سرزند که موجب ستایش

 .(17: 7713جوادی آملی، ) شودصورت ملکه در آمده و رفتار متناسب با آن بدون تأمل از انسان صادر می

پاپکین و )کنندآیند، تعریف میر آدمیان  در زندگی میای از قواعد و اصول که به کاپاپکین و استرول، اخالق را عبارت از مجموعه

صفات نفسانی پایدار، این معنای  -7: اند مانندعلمای علم اخالق، معانی اصطالحی جدیدی برای لفظ اخالق وضع نموده .(3: 7761استرول، 

که منشأ انجام کارهای پسندیده  –ه غیر پایدار چه پایدار و چ –ی اخالق به هر صفتی واژه -2. اصطالحی مرادف با معنای لغوی اخالق است

ی گاهی نیز واژه -7شود شود، چنان که به آن کار نیز کار اخالقی گفته میگردد، اطالق میو نیکو، یا کارهای بد و ناپسند در انسان می

اخالق را گاهی به  .(76: 7711، (قدس)ی آموزشی و پژوهشی امام خمینیمؤسسه) اخالق، صرفاً به صفات فاضله و پسندیده اطالق می شود

) دانیمبریم و گاه آن را مرادف با خوش رفتاری میهای رفتاری یك فرد، گروه یا جامعه که ناشی از نظام ارزش است به کار میمعنی شیوه

 .(ی اخالقذیل واژه: 7717پور، رضوی بهابادی و حسن

هدف از  .(73: 7767طوسی، ) شودزشت به طور ارادی از آن صادر می موضع تربیت اخالقی، نفس انسان است که افعال زیبا و

ای بر اساس سعادت، رهبری، عدل و امنیت و تعاون ایجاد علم اخالق، حفاظت از انسان از به خطا رفتن در رفتار است و این که جامعه

 .نماییم که با آن به سوی کمال سیر کنیم

 رود که بیانگر آن دسته از اهداف کلی هستند که در حیات اجتماعی مطلوبشمار می ای از معیارهای فرهنگی بهها گونهارزش

: 7711محسنی، )ی مفهوم و مشروعیت نهایی برای  قواعد و ضوابط رفتارهای اجتماعی هستندها تدارک کنندهارزش. شوندمحسوب می

ی حیوانی های فوق غریزهی خواستاثر عملی اختیاری به انگیزه ارزش اخالقی عبارت است از آن مطلوبیتی که برای روح انسان در»  .(762

های متعالی هایی که مربوط به تأمین خواستهپس ارزش اخالقی عبارت است از آن گونه مطلوبیت .(1: 7731زاده، تقی) «گیردصورت می

ترین احساسات آنچه پسندیده است، که تجلی عمیقهای اساسی نسبت به ای از پنداشتها عبارتند از مجموعهاز نظر اولسون، ارزش. است

بیرو نیز ارزش اخالقی را مربوط به علم اخالق در سطح شخصی و اجتماعی  .(61: 7711چلبی، ) مشترک نسبت به جهان در جامعه هستند

 .(77: 7766بیرو، ) داندمی

-های اخالقی در واقع در صدد ارائه معیارها و مالک یهتوان دریافت که نظر اخالقی را از توجه به این نکته می  اهمیت مفهوم ارزش

واژه ارزش در اقتصاد در دو معنا استعمال  اند ند و مکاتب گوناگون اخالقی از این رهگذر شکل یافتهاگذاری رفتارهای انسان هایی برای ارزش

برای انسان . گوییم آن چیز ارزشمند است می. ردتوان نیازی را برطرف ک رود که با یك شیء می گاهی ارزش در جایی به کار می. شود می

ارزشمندی در این موارد به معنای . این ارزش یك ارزش طبیعی است. کند گرسنه غذا ارزشمند است زیرا یك نیاز طبیعی را از او برطرف می

ء  بیت در واقع تفسیر ارزشمندی آن اشیااین مطلو. کنند مطلوبیت دارند برای یك نیازمند، چیزهایی که نیاز او را برطرف می. مطلوبیت است

گوییم این دو چیز از نظر مطلوبیت  سنجیم و می به این معنا که ما دو چیز مطلوب را می. رود اما گاهی ارزش در مقام مبادله بکار می. است

 .ندابرابرند یا هم ارزش

صفات و ویژگیهای پایدار در  :المی عبارتست ازدر میان دانشمندان اس.رودسجیه بکار می اخالق در لغت به معنای سرشت و» 

»  (71: 7737شریفی، )«صادر شود شوند کارهایی متناسب با آن صفات به طور خودجوش و بدون نیاز به تفکر و تأمل،نفس که موجب می
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نامند و اگر افعال زشت و ( ق فضیلتاخال )آن را اخالق خوب ،ای باشد که کارهای زیبا و پسندیده از آن صادر شوداگر حالت نفسانی به گونه

 .(21 :همان)«گویند(اخالق رذیلت )ناپسند از آن صادر شود آن را اخالق بد

ی کالم، تنها در هر بخش، آدرس تعدادی از البته الزم به تذکر است که جهت جلوگیری از ازدیاد صفحات پژوهش و نیز اطاله

 .شده است آیات مرتبط با بحث، جهت راهنمایی خواننده، ذکر

 

 هاي اخالقی در قرآن کریمارزش

 هافضيلت: الف

 صبر -1
اى الهى و اخالقى و انسانى است، و امرى است اند، مسألهشکیبایى و صبر در آنچه که قرآن و روایات نسبت به آن دستور صبر داده

میل شدن به حق و حقیقت، و عامل تقویت روح بىصبر، عامل حفظ دین و نگهبان انسان از . محبوب حق، و سزاوار اجر بزرگ و ثواب عظیم

نصب اإلنسان للقتل، فهو مصبور، و : و الصبر. نقیض الجزع: الصبر: صبر ».و روان، و حافظ انسان از افتادن در دام شیاطین جنى و انسى است

ب به معناى حبس و در تنگنا و صبر در لغت عر (.771 :1  ، ج7771فراهیدی، )«و الصبر أخذ یمین إنسان. صبروه أی نصبوه للقتل

-در معناى صبر مى( اهللرحمه)خواجه نصیرالدین طوسى  (.717 :7772راغب اصفهانی، / 17 :1، جزبیدی، بی تا.) محدودیت قراردادن است

ت و اعضا و جوارح را از صبر باطن را از اضطراب و زبان را از شکای. تابى در برابر نامالیمات و مصایب استصبر، بازداشتن نفس از بى: فرماید

و در اصطالح علم اخالق به حفظ نفس از اضطراب ، اعتراض و شکایت و همچنین به  (771: 7737انصاریان، ) داردحرکات غیرعادى بازمى

 (.732: 6ج: 7761مصطفوی، ) شود آرامش و طمأنینه گفته می

هایی است که از هر سوی به انسان هجوم مشکالت و سختیتحمل و بردباری بر  ،های انسانیها و فضلیتگمان یکی از خصلتیب

ها خود را بیمه نماید و با هر مصیبتی جزع و فزع نکند که از خصلت صبر ها و مصیبتتواند در برابر سختیانسان زمانی می. آوردمی

-و دارندگانش به بزرگی ستوده و تکریم شدههای قرآنی به عنوان یکی از برترین فضایل انسانی شمرده این خصلت در آموزه. برخوردار باشد

به داشتن این  ،اند، پیامبران بزرگ خداوند هستند که به جهاتی چنداز کسانی که در گروه صابران مورد ستایش و تجلیل قرار گرفته. اند

 .اندخصلت و فضلیت ستوده شده و در قرآن از ایشان به این صفت گرامی داشته شده

ل نیك انسانی که در متون دینی و اسالمی بر آن تاکید شده است که در قرآن بر سه نوع عنوان شده است صبر از فضایل و خصای

 صبر در مقابل مصائب -7صبر بر ترک معصیت  -2صبر بر طاعت  -7:

فشاری که بر ها و هر بال و سختی و شمارد که در برابر مصیبتعمران شکیباورزان و صابران را کسانی بر میسوره آل 776در آیه 

 .شونددهد و ناتوان و عاجز نمیگیرد ، تحمل کرده و سستی و ضعف به ایشان دست نمیشود و چیزی را از او میانسان وارد می

، 77، محمد277، بقره 1، مدثر721، نحل31توان به انبیاء از جمله دیگر آیاتی که در قرآن کریم به این امر اشاره نموده است می

 . . .و  71، زمر72، انسان 11، فرقان27، رعد711بقره 

 

 احسان و نيکوکاري -2

 .های وحیانی و از مفاهیم بنیادین و پردامنه قرآن است یکی از آموزه و ترین مسائل قرآن کریمیکی از محوریاحسان و نیکوکاری  

احسان، مصدر باب افعال از »  .أکید قرار گرفته استمورد ت مرتبه در قرآن کریم 711توجه به احسان و نیکوکاری و انفاق در راه خدا بیش از 

-ابن() شدن  زشتی و زشت)و نیز قُبح( 731: 7771فراهیدی،) در مقابل سُوْء و سَوْء( مصدر و اسم مصدر)حُسْن . است« ح س ن»ریشه 

یی، خوبی، نیکی، شایستگی، مورد به کار رفته و متناسب با موارد کاربرد در معنای اسم مصدری آن، مفهوم زیبا( 171: 7، ج7131درید،

 (.7167: 2، ج7771فیروزآبادی، ) رساند را می... پسند و 
الحاء »: نویسدمی« حُسن»معنی  هفارس، دربارشناس معروف، ابنلغت. است «حُسن» از ریشة « محسنین »و  «احسان» ه ی واژ

: 7717فارس، ابن) «معنایی دارد، و به معنای ضد و مخالف زشتی استك؛ این واژه ریشة ت«و السین و النون، اصل واحد، فالحُسن ضد القُبح

های اخالقی گیرد و یکی از فضیلتنیکوکاری از اموری است که در حوزه عمل اجتماعی و هنجارهای پسندیده قرار می احسان و (.11: 2ج 

 .گشایدو تحسین اهل احسان و نیکوکاران می رود و هر کسی که از فطرت سالم برخوردار باشد زبان به ستایشنیز به شمار می

رسد که هم احسان کند و هم محسن باشد؛ یعنی مطابق این آیه قران کسی به درجه و مقام محسنین میبا توجه به قرآن کریم، 

کسی که همه کارهایش برای خدا ( 772/هبقر)«حْزَنُونَیَهِمْ وَلَا هُمْ یْلَبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَ» کریم

یتیمان و بیچارگان و همسایگان دور و . و تسلیم محض اوست، محسن است؛ بنابراین محسنین کسانی هستند که در برابر خدا تسلیم باشند
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بایست بی هیچ چشمداشتی به آنان جمله کسانی هستند که مینزدیك و نیز دوستان بسیار نزدیك و همنشین و در راه ماندگان نیز از 

 (.67و  17 /نساء)احسان کرد

 «إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِکُمْ »فرمایدکند که احسان به دیگران در حقیقت احسان به خویشتن است چنانکه میقرآن بیان می

اگر انجام اعمال . کوشدگرداند و در تحقق تکامل وجودی خویش میرا کامل می ؛ زیرا شخص با احسان و نیکوکاری، شخصیت خود(1/ اسراء

شود به این معناست که انسان در یك فرآیندی خود را بخشد و مصداق انسان پیروز و فائز میپسندیده و نیك، انسان را از خسران رهایی می

، 73و  221توان به بقره اند که میبه والدین و دیگران اشاره نمودهآیات فراوانی در قرآن کریم به احسان  .رسانداز نقص به کمال می

 .اشاره نمود. . . و  71، زمر1، سجده 61الرحمن

 

 امر به معروف و نهی از منکر -3
چه از نظر عقل یا شرع اسالم خوب  امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام آن

چه به از نظر عقل  شود و نهی از منکر یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن آن نظر گرفته میدر 

 .شود یا شرع اسالم بد در نظر گرفته می

ست که مطابق شود و مراد کار و عملی اشناخته شده و آن مقابل منکر است و از آن کار نیك طبق فطرت قصد می: معروف» 

امر به معروف یعنی وادار » (. 721: 7، ج7737قرشی، ) «عقل و فطرت سلیم بوده باشد در این صورت مطلق معروف مورد تصدیق شرع است

 نهی از منکر یعنی منع از کارهای زشت و معاصی قوالً. کردن مردم به انجام کارهای پسندیده و خوب و مشروع و اطاعت خداوند قوالً و فعالً

توان به آیات زیر در این زمینه می(. 17: 7713حریری، ) «اند عقالً و فعالً بوجوب کفایی با شرایط خاص آمر و ناهیو فعالً و هر دو واجب

 . . و  61و توبه  767، اعراف 777، نساء 717و 771عمران اشاره نمود آل

 تواضع -4
تواضع در لغت به معنای فروتنی . رد تأکید و ستایش قرار گرفته استهای نیکوست که در آیات و روایات موواضع یکی از خصلتت

تواضع در لغت به معنای فروتنی کردن، از جای خود برخاستن برای (. وضع ذیل،7771فَراهیدی، )آمده است ( تذلّل )و خود را خوار کردن 

 (ذیل واژه: 7767معین، ) زنی استاحترام به دیگری و کم

 .این است که انسان باید خود را در برابر خدا و خلق خدا، پایین تر از موقعیت خود قرار دهد و فروتنی کندمفهوم اخالقی تواضع 

اند و متکبران را عالوه بر آیاتی که به طور مستقیم در مورد تواضع وارد شده است، تمامی آیاتی که مؤمنین را از تکبر منع کرده

: فرمایدخداى عزوجل مى. تواضع یکی از صفات بندگان شایسته خداست. کننده این صفت توصیه میاند نیز در واقع بمورد نکوهش قرار داده

بندگان خداى رحمان آن کسانند که  »(67فرقان، )« مشون على األرض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالماین یو عباد الرحمن الذ»

 .«دپیشگان، خطابشان کنند سخن مالیم گوینروند و چون جهالت سنگین و با تواضع بر زمین راه مى

و اخفض جناحك » :فرمایدرا به تواضع امر می( ص)ترین مخلوق و سرور بندگان خود حضرت محمدخداى عزوجل گرامى

 (.33 /حجر)و بالهاى تواضع خویش را از محبت و لطف، در برابر مؤمنین فرود آر: «نیللمؤمن

اند فروتنى و مالیمت براى مؤمنانى که پیرویت کرده: نیفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنو اخ» :فرمایدو در آیه دیگر نیز می

و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب » : فرمایدهمچنین قرآن کریم در مورد نحوه برخورد با والدین می( 271 /شعراء)«کن

همان گونه که ! پروردگارا» : و بگو! ا از محبت و لطف، در برابر آنان فرود آرو بالهاى تواضع خویش ر(:27سراء، ا)« را یصغ یانیارحمهما کما رب

 .«آنها مرا در کوچکى تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده

 

 توبه -5

 .(6221: 1، ج7712دهخدا، ) دباشو بازگشت از گناه و ندامت و پشیمانی می( هر نوع بازگشتی)توبه در لغت به معنی بازگشت 

و در اصطالح عبارت است از ترک گناهان کنونی و عزم  (711: 7،ج7717فارس،ابن) لغت به معنای رجوع، بازگشتن و برگشتن است توبه در

: 2، ج7737نراقی، ) گناه قولی و فعلی و فکری است بر ترکشان در آینده و تدارک تقصیر گذشته و به عبارتی دیگر به معنی بازگشت از

773) 

با خالی ساختن . توبه به معنای بازگشت به خداست :د نراقی، معنای اصطالحی توبه را چنین بیان کرده استعالم فرزانه مالاحم

دل از قصد معصیت و رجوع کردن به درگاه الهی و نزدیك شدن به او و تصمیم بر ترک گناه در حال و انجام ندادن آن و عزم بر ترک گناه 

در اصطالح شرع یعنی ترک گناه به سبب  باشد؛ وگناه به زیباترین وجه و رساترین عذرخواهی می ترک ،توبه .(617: 7717نراقی، ) در آینده
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بود که با ورود دین  توبه یکی از مسائلی. دست داده است رفته و جبران اعمالی که از قبیح بودن آن و پشیمانی نسبت به آنچه از دستش

 .ت که فرد گناهکار از گناه خویش اظهار ندامت کند و به درگاه الهی استغفار کندمعنای آن این اس. مبین اسالم مورد توجه قرار گرفت

اگر کسی آهنگ تقرب نزد پروردگار را داشته باشد، برای اینکه خود را . اهل سلوک و اهل عبادت و عبودیت است  به اولین منزلتو

  ان تا در این دنیا هست و رشته حیاتش باقی است و تا وقتی که مرگانس. سیاه و تیره خود باز گردد و توبه کند  آماده کند باید از گذشته

تنها در وقتی که انسان در چنگال مرگ گرفتار است و هیچ امیدی به نجات . مستقیما به او روی نیاورده است، مهلت برای توبه کردن دارد

ای که  حدیثی، ساعت معاینه نامیده شده است، یعنی لحظهشود، آن ساعات و لحظات آخر که در تعبیرات  مورد قبول واقع نمی  ندارد توبه

فلما » :کند کهنیست قرآن تصریح می  بیند ما اینکه چرا توبه در لحظه معاینه قبول کند، بچشم می دیگر را معاینه می  انسان مرگ را و جهان

تنها به خدا ایمان آوردیم و بدانچه با : ما را دیدند، گفتند( عذاب)پس چون سختی « نیراوا بأسنا قالوا امنا باهلل وحده وکفرنا بما کنا به مشرک

 (. 37 /مؤمن)«کردیم کافر شدیماو شریك می

 

 امانتداري -6

این صفت یك صفت انسانی است و جزو نخستین . امانتداری است ،تعالی و کمالی هر انسان جوینده یاز جمله صفات برجسته

همین موضوع بیانگر این است که امانتداری مالئم با . پیش از اسالم نیز مورد احترام بوده است این خصیصه. مصادیق حقوق اجتماعی است

های بسیار زیبا و از خصلت .حفظ امانت دیگران، مراعات اعتماد آنها و احترام به احساسات پاک انسانی است .طبع و سرشت آدمی است

گاهی به انسان پاکدل و امینی  هر کسی در زندگی .موقع و همراه با سالمت امانت است و بازگرداندن به تداریامان پسندیده در میان انسانها

 .حفظ امانت دیگران، احترام به احساسات پاک انسانی است ؛نزد او به امانت بسپارد راز یا مطلب مهمی را یا  شود تا مال و وسیله نیازمند می

 در قرآن مجید در مقام تعریف انبیاء آنان را با .اند ت نیك تأکید فراوان نمودهادیان مقدس الهی بخصوص اسالم بر تقویت این صف عموم

 (.63 /اعراف) «نٌ یوَ أَنَا لَکُمْ ناصِحٌ أَم »:فرماید ی حضرت نوح می کند مثالً درباره صفت، رسول، ناصح امین توصیف و معرفی می

« أمن »گیرنده ترک شده است ودیعه گویند و امانت از  بمعنای ترک کردن آمده است و چون در نزد امانت« ودع »ودیعه از

بمعنای ایمنی و اطمینان و امانت را هم امانت گویند چون شخص امانت گذار از خیانت آن کسی که امانت پیش اوست مطمئن و ایمن 

ست که نزد غیر به ودیعه بسپارند به معناى چیزى ا -هر چه باشد -در بیان عرف و اندیشمندان اسالمی امانت (ذیل أمن: 7737قرشی، )است

 (.711: 76، ج7716طباطبایی،) دتا آن را براى سپارنده حفظ کند و سپس به وى برگردان

  .(3/ مؤمنون) «وَالَّذِینَ هُمْ الَِماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ» :فرمایدخداوند در قرآن کریم می

قابل توجه این است . بندى به عهد و پیمان اشاره شده استیحفظ امانت و پادر این آیه به برجسته صفات مؤمنان راستین یعنی  

در اینجا به صورت جمع ذکر شده که اشاره به انواع و اقسام امانت است و بسیارى از مفسران قائل هستند که امانت در این آیه، « امانات »که

هاى رآن و آیین خدا و عبادات، وظائف شرعیه و همچنین شامل نعمتهاى مالى نیست بلکه شامل امانات معنوى مانند قتنها شامل امانت

 (.3: 71، ج 7716طباطبایی، ) شودمختلفى که خداوند به انسان داده است مى

 .نام برد 71، معارج 21، انفال 13توان از نساءاز دیگر آیاتی که به این صفت نیکو اشاره دارند می

 

 راستگویی -7
از اعمال نیکوی انسانی و نزد دین و خرد از جایگاه  این فضیلت .های شخصیت انسانی صدق و راستی است ترین نشانه یکی از بارز

کند که آدم سالم و متعادل، دل و زبانش یکسو و هماهنگ باشد، ظاهر و باطنش یکی فطرت پاک انسان ایجاب می. ای برخوردار استویژه

 .باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند

ترین صفات پسندیده اخالقی است که آیات متعددی در قرآن کریم در مورد مدح و ستایش، ذکر صدق و راستی یکی از مهم

 :کنیمدر این بحث به بیان و شرح برخی از آنها اکتفا می. پاداش، بیان اهمیت و توصیه به رعایت آن وارد شده است

این تعبیر نشان دهنده اهمیت راستی می باشد . «اندآنها صدیق بوده»: فرمایدش آنها میخداوند برای ستایش برخی از پیامبران بزرگ و ستای

و در کتاب ادریس را یاد کن : «ایقا نبیس إنه کان صدیالکتاب إدر یو اذکر ف» که به عنوان صفت بارز پیامبران بزرگ الهی مطرح شده است

و در کتاب ابراهیم را یاد کن او صدیق و پیامبر : «ایقا نبیم إنه کان صدیاب إبراهالکت یو اذکر ف »و . (16 /مریم)او صدیق و پیامبر بود 

 (.77 /مریم)بود

ما : نیعلمن الکاذبین صدقوا و لیعلمن اهلل الذیمن قبلهم فل یو لقد فتنا الذ »:داندمی، شناخت صادقان را هدف آزمایش الهیقرآن 

گویند و کسانى که دروغ باید علم خدا درباره کسانى که راست مى ،کنیمها را نیز امتحان مىو این )کسانى را که پیش از آنان بودند آزمودیم

 .(7 /عنکبوت )«!گویند تحقق یابدمى
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 آداب کالم و استماع -8

که کالمش را بسنجد، چرا که اگرکالم وی نسنجیده باشد همچون یك تیر عمل  بایدو انسان  استی عمل و کار لفظ مقدمه

وَهُدُوا إِلَى الطَّیِّب ِمِنَ الْقَوْلِ وَ هُدُواإِلَى  »:در قرآن کریم ، فراوان بر حفظ زبان و گوش از الفاظ و کالم قبیح تاکید شده است مثل، دخواهد کر

 (11/قصص)«الُکُم ْسَلَام ٌعَلَیْکُمْ لَانَبْتَغِی الْجَاهِلِینوَلَکُمْ أَعْمَ أَعْمَالُنَا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا َأَعْرَضُوا اللَّغْو َإِذَاسَمِعُوا »و( 27/حج)«صِرَاطِ الْحَمِیدِ

 

 توکل و تفویض امور به خداوند -9

را بر خداوند حواله دهند و از هر نیرو و قدرتی   باشد بطوریکه بندگان جمیع امور خویش اعتماد قلب در امور،بر خدا می توکل،

انسانهای   یك قدرت وابسته باشند و او خدا است و تنها او را اساس عمل و تاثیر بدانند و اگر برای  دیگر در امور خویش تبری جویند و تنها به

آیند که به  بشمار می «به خدا متوکلین» پیش آید اینان  فردی و اجتماعی خویش چنین حالتی عملیات روحی و جسمی ، ی مومن در حوزه

وَیَرْزُقْهُ مِن ْحَیْثُ لَایَحْتَسِبُ وَمَن یَتَوَکَّلْ  »:در قرآن کریم در مورد توکل آمده است (.77/ غافر)«أفوضُ أمری إلی اهلل» این آیه ارتباط دارد

 ( 77/تغابن)«لْمُؤْمِنُونَ اللَّه ِفَلْیَتَوَکَّلَِوَ عَلَى هُو إِلَّااللَّهُ لَاإِلَهَ » (7/طالق)«قَدْرًا اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْجَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْءٍإِنَّ ى اللَّهِ فَهُوَحَسْبُهُعَلَ

   

 رذایل اخالقی: ب

 استهزاء -1
بار بکار رفته است که بیشتر  76و مشتقات آن « سُخْر »بار و 77و مشتقات آن « هزء »های واژهاین مفهوم در قرآن کریم با 

است، تحقیر به معنای طلب لغت و در « ء ـ  ز   ه ـ»ستهزاء از ریشه ا(. 37: 72، ج7777منظور،ابن) اند لغویان این دو واژه را به یك معنا دانسته

عبارت است از مسخره کردن افراد یا برخی امور با گفتار، یا اصطالح در ( 216: 77، ج7761، مصطفوی) ای که صورت گیرد با هر وسیله

 .کردار؛ مانند اشاره با چشم و دیگر اعضای بدن

هر گاه این عامل وجود انسان را به تسلط خویش درآورد، نه تنها فضایل . روداستهزاء یکی ازبزرگترین رذایل اخالقی به شمار می

های سوزنده آن، زندگی فردی و اجتماعی او را تسخیر نموده، پیامدهای ناگواری را به همراه خواهد کند؛ بلکه شعلها نابود میاخالقی او ر

به معناى خنده « ضِحْك»هاى  افزون بر این، واژه .سازداین عامل سبب ناخشنودی پروردگار بوده، انسان را از الطاف خداوندی دور می. داشت

به معناى « هَمْز »و(71، 37/مطفّفین)به معناى اشاره با چشم و ابرو« غَمْز »و (21و  37/ مطفّفین /77و71 /زخرف /27و  771مؤمنون)

با استهزاء ( 7همزه /77و  71حجرات/1و  13توبه) به معناى عیبجویى در حضور و مسخره کردن« لَمْز »و( 717،7/همزه)عیبجویى در غیاب 

 و 77/فرقان) « بَعَثَ اللّهُ رَسوال یاَهـذا الَّذ» ، (77و 31هود) «اَصَلوتُكَ تَأمُرُکَ اَن نَترُکَ ما یَعبُدُ ءاباؤُنا» نندهمچنین جمالتى ما ;مرتبط است

در . است  کار رفته از دیگر تعبیراتى است که در برخى موارد در استهزا به که به دنبال همزه استفهام آمده و با قصد تحقیر بیان شده...  و( 21

 :توان به آیات زیر اشاره نمودقرآن کریم به حکم و آثار و پیامدهای استهزاء اشاره شده است که می

یا ایّها الّذینَ  »:فرماید می و آن را ظلم به حساب آورده وسوره حجرات مؤمنان را از تمسخر دیگران منع کرده  77قرآن در آیه 

 .«اند اگر از عمل خویش توبه نکنند ظالم »(77/ حجرات) «تُبْ فاُولئِكَ هُمُ الظّالمُونَو مَن لَمْ یَ...امَنوا الیَسْخَرْ قومُ مِن قومٍ

و  63، انعام 711و  716، کهف 1و  3، زخرف 71، روم 13، مائده 61و  272اند بقره از دیگر آیاتی که به این مفهوم اشاره نموده 

 .باشندمی. . . و 37، غافر7همزه 

 

 بخل -2

جود قرار   در مقابل  صفت  شود و این  دریغ  نباید از آن  که  در مواردی  است  مال  کردن  از خرج  خودداری  ،دینى  در واژگانبخل 

 (711: 1، ج7713،  طبرسى)  است  واجب  حقوق  از ادای  خودداری  تعبیر دیگر بخل  به(. 73: 7772اصفهانی،  راغب)دارد 

( 3: ، لیل27: ، حدید73-71: ، محمّد16: ، توبه71: ، نساء731: عمرانآل )بار و در هفت آیهکه در قرآن دوازده  است ایواژه، بخل

: نساء)نیز پنج بار در چهار آیه آمده است( جمع شحیح )هکلمة شُحّ و أشِحَّ. به صورت مصدر، فعل ماضی و فعل مضارع به کار رفته است

بدون ذکر ( 17: و نساء71 -27: ، معارج71-72: ، نجم711، 21: اسراء: از جمله )یه، در چند آنیز(. 76: ، تغابن1: ، حشر71: ، احزاب723

بنابر این آیات، خدا افراد بخیل را، چه آنان که نسبت به . های بخل و شحّ دربارة صفت بخل و نکوهش شدید آن نکاتی مطرح شده استواژه

مردمی که در بخشش از نعمتهایی که  »؛(71/ نساء)داردخوانند، دوست نمیورزند و چه آنان که دیگران را به بخل فرا میمال خود بخل می

بخل که منشأش نگرانی از فقر (. 731 /عمرانآل)«کنند؛ این نعمتها در روز قیامت وبال گردنشان خواهد شدخدا به آنها داده، امساک می
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همه به این نکته نیز اشاره شده که گرایش به بخل در طبیعت  با این(. 11-16 /توبه )کند، چه بسا آدمی را گرفتار نفاق می(711/اسراء )است

 (.76 /تغابن )تواند خود را از آن آزاد کندو البته، او می(71 -27: ، معارج723 /نساء)انسان وجود دارد

 

 اسراف -3
روی و تجاوز ونه کوتاهی و زیادهبار در آیات متعدد قرآن در اشکال مختلف به کار گرفته، به معنای هرگ27واژه اسراف که بیش از 

 (.277:  6ج،7777منظور،ابن)از حد اعتدال و گرایش به سوی افراط و حتی تفریط است

؛ قرآن همواره انسانها را از اسراف پرهیز داده است .گیرد را در برمیتفریط یا افراط و گرایش به اعتدال از حدّ تجاوز سراف هرگونه ا

در قرآن کریم به اسراف به اشکال مختلفی اشاره  .ریزد و مفاسد فراوانی به دنبال داردی اجتماعی را در هم میچه اینکه اسراف تعادل زندگ

پرستی و یا کفر به خدا و عدم اعتقاد و باور به توحید به عنوان مصادیقی از اسراف مورد اشاره و سرزنش قرار شرک به خدا و بتشده است ؛ 

 (.127و  727 /طه.)گرفته است

خواهد که همواره منان میؤم از آن جایی که آثار اجتماعی اسراف در حوزه هنجاری بسیار زیاد و تاثیرگذار است، خداوند از

. روی در امور را سرلوحه خویش قرار دهند و با اسراف خویش موجبات تباهی و فساد در جامعه و زمین را فراهم نیاورنداعتدال و میانه

 (.712 /شعراء)

 77 /اعراف)توان به دوری از محبت خداباری به جای خواهد گذاشت که از جمله آنها میها آثار زیاناسراف در همه حوزه گمانبی

چنان که اسراف در حوزه  (771/ عمرانآل)های مختلف زندگی اشاره کردو نیز سستی و ضعف در رسیدن به موفقیت در حوزه(777 /و انعام

به هر حال قرآن، اسراف را به عنوان یك  .سازدشود و رفاه فردی و عمومی جامعه را با خطر مواجه میروت میاقتصادی موجب اتالف منابع ث

دهد و با اشاره به ابعاد مختلف و مصادیق و موارد گوناگون و آثار زیان بار آن در دنیا و رویکرد ضد هنجاری شناسایی و مورد تحلیل قرار می

کفران  و پرهیز از روحیه ناسپاسی و( 37 /اعراف) پرستیخود را از آن رهایی بخشند و با دوری از شهوت خواهد کهمنان میؤآخرت، از م

خود را ( 72 /یونس)جب و خودبینی و عُ (77 /و نمل 77 /دخان و 77 /یونس)جوییتکبر و خودکامگی و استعمار و سیطره( 26 /اسراء)نعمت

 .از آن برهاند

 

 تبعيض نژادي -4
اند که هایی که دارند، از یك سرمنشأ دانسته و اعالم نمودهی در قرآن کریم، وجود دارند که افراد بشر را با تمام تفاوتیات بسیارآ

با ظهور اسالم، تمام  …. های بدنی و قومی و جنسیتی وبرتری هر فردی، تنها با توجه به پرهیزگاری او سنجیده خواهد شد و نه با ویژگی

یکی از این منافع، تبعیض . ی عقلی و منطقی نبودندفع اشراف با چالش مواجه شد؛ زیرا بسیاری از آنها دارای پشتوانهآمال و آرزوها و منا

ها الناس انا خلقناکم من یا ای »لذا قرآن با تفاخرها و امتیازات نژادی به شدت مقابله کرده است. پوست بودنژادی و به بند کشیدن افراد سیاه

ما شما را به صورت زن و مرد آفریدیم، و شما را گروه ! ای مردم :«ناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اهلل اتقاکمذکر و انثی و جعل

عالمه طباطبایی  (.77 /حجرات)«ترین شما نزد خدا با تقواترین شماستبدون شك بهترین و گرامی. گروه گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید

شود نفی کرده است و هیچ ی اختالفات طبقاتی را که موجب تفاخر میاگر شمول آیه را بپذیریم، قرآن همه »: نویسدیدر تفسیر این آیه م

 (.731: 73،ج7716طباطبایی،) «انسانی بر دیگری برتری ندارد مگر به تقوا

 

 تجسس در امور دیگران -5
برای شناسایی کنجکاوی نگاه کردن از سر »به معنای مجازاً و « کردنلمس با دست »واژة عربی تجسس، در اصل به معنای 

نگهداری  ،از مسائل بسیار مهمی که دین اسالم به آن شدیدا اهتمام دارد .(273: 7161ابن ابی الحدید، / 717: تاآلوسی، بی) است« دیگران

درون زندگی شخصی مردم جایز نیست و تجسس و خبر جویی از ان.حرمت و آبروی مسلمین و پرهیز از جستجو و تفتیش عقاید آنها است 

تجسس یکی از این رفتارهای ناهنجار است که به معنای کنکاش . به هیچ کس اجازه داده نشده است که اسرار ولغزشهای مردم را افشا کند

ر دیگران با نیت جستجو و پیگیری کا) به عبارت دیگر به معنای. و پیگیری های یك فرد در امور غیرآشکار و محرمانه فرد دیگر است

ی غیبت مطرح است که مفسران عالیقدر پیرامون آن به تفصیل بحث در قرآن کریم آیاتی ، هر چند معدود ، درباره .است( شیطانی و منفی

زیرا در حقیقت آن تنها آیه ی قرآن مجید است که به صراحت . سوره حجرات مطرح شده است 72بیشترین این مباحث حول آیه . اندکرده

یا ایها الذین » : می فرماید( تبارک و تعالی ) خداوند  . مشهور است مام درباره ی غیبت نازل گریده، و به همین جهت نیز به آیه  غیبتت

امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ، ان بعض الظن اثم و ال تجسسوا و ال یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکر هتموه و 

 (.72/ حجرات) « ان اهلل تواب رحیماتقواهلل
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در این آیه ، نهی از خود ظن نیست، بلکه نهی از پاره ای مقدمت اختیاری است که موجب سوء ظن می « اجتنبوا » مراد از نهی 

مراد به  »:نویسددر این باره می ( ره)عالمه طباطبایی . ظن استشود و همچنین نهی از پذیرفتن و ترتیب اثر دادن و عملی کردن همان سوء

شود و اجتناب از ظن ، اجتناب از خود ظن نیست، چون ظن خود نوعی ادراک نفسانی است، و در دل باز است؛ ناگهان ظنی در آن وارد می

تواند برای نفس و دل خود دری بسازد تا از ورود ظن جلوگیری کند، پس نهی کردن از خود ظن صحیح نیست، بلکه مگر آنکه از آدمی نمی

ی کسی ظن اگر درباره: خواهد بفرمایدپس منظور از آیه مورد بحث نهی از پذیرفتن ظن بد است، می. ای مقدمات اختیاری آن نهی کنندپاره

 (.727: 73، ج7716طباطبایی، ) «بدی به دلت وارد شد آن را نپذیر و ترتیب اثر به آن مده

 

 ظلم -6
، 7771سیاح، )شیء در غیر موضع خود، ستم، ستم کردن و بیداد آمده است قرار دادندر لغت به معنای ( مصدر عربی)ظلم 

چیزی را از ستم در غیر موضوع  -2تاریکی و سیاهی  -7: ظا و الم و میم دارای دو معنی اصولی است :تفارس گفته اسابن» (. 11: 7و7ج

کار با ستم و ستمکاری و دفاع از ستمدیدگان با صراحت آیه در مورد پی 211قرآن کریم در حدود  (.177: 7، ج7766قریب، ) «خود نهادن

مظلوم از ماده ظلم، به معناى ستمدیده است و به کسى که مورد بیدادگرى قرار  (.13: 2،ج7767دامغانی، ) قاطعانه بیان فرموده است، 

مفاهیم مختلفی ذکر شده است که در زیر برای ظلم در قرآن کریم معانی و . شودگرفته و به حق و حقوقش، تعدى و تجاوز شده، اطالق مى

به معنی کشتار ناحق  ،(7/طالق)گناهی که آلوده به شرک نباشد، (32/انعام) ظلم به معنای شرک  :ایمبا ذکر آیات به هرکدام اشاره نموده

 .(11/یوسف)دزدیدن،  (1/اعراف)انکار آیات قرآن ، (16/زخرف)انصافیبی، (11/بقره)زیان زدن، (77/اسراء)است

 

 شک و ظن -7
اعتقاد ( 212: 77،ج7777منظور، ابن) یقینو شك ی معنای معنایی متضاد و دربردارنده: در لغت سه معنا برای ظن بیان شده

ای برای انسان به وجود و اسم برای چیزی که از طریق نشانه( 731: 1 ج،7761مصطفوی، )اعتقاد حق باشد، یا باطل؛ضعیف و غیرمُستدلّ 

راغب ) است است و زمانی که ضعیف باشد، ظن به معنای غیر یقین بودهیقین که این نشانه قوی باشد، ظن به معنا زمانی آید؛ می

قرآن ظن در بیان  (.111: تامهیار، بی) کنندکه در فارسی از آن به گمان و خیال قوی همراه با احتمال خالف یاد می( 171: 7772اصفهانی،

شود؛ بلکه که طرف مقابل به کلی نفی نمی طوری کند، به گذرد و بر قلب انسان غلبه پیدا میاست که از خاطر میبه معنای آن چیزی کریم 

 (216: .7طوسی، بی تا، ج)احتمال آن نیز وجود دارد

معناى نیك در حق دیگران، در برابرِ سوءظن به  بینى و گمان از صفات نیك و پسندیده اخالقى، به معناى خوش، حُسنِ ظَنّ

و در برابر  «ظنّ خیر» سوره نور به  72در قرآن کریم این دو اصطالح دقیقاً به همین شکل نیامده، اما در آیه . بدبینى و بدگمانى به دیگران

یگر در د. رسانداشاره شده است که تقریباً همان معانى را می( گمان بد یا ناپسند )«ظنّ سَوْء» سوره فتح، به  72و  6آن، در دو آیه 

 )توان در مواردى معنا و مفهوم دو اصطالح یاد شده را بر آنها حمل نمودتوجه به قرائن، می کاربردهاى قرآنىِ واژه ظَنّ و مشتقات آن نیز، با

 .، مؤمنان باید به یکدیگر حسن ظن داشته باشند(72 /نور)بنابر تصریح قرآن کریم  (.72 /؛ حجرات71 /؛ احزاب71 /از جمله در حج

 

 غيبت -8 
غیبت یك . باشدمی غیبت عمل زشت و نکوهیده؛ شودباعث هتك آبروی افراد می ،ی که در جامعهیسفانه یکی از کارهاأمت 

گردد و پیامدهای ویرانگر آن در جامعه فراوان ها میعملی که چون موریانه باعث تخریب ایمان انسان آفت و بالی اجتماعی است، بیماری،

کی از آفات زیانبار چرا که ی شده استنهی  به شدت از آندین مبین اسالم است که در تعالیم اخالقی رذایل اخالقی غیبت یکی از  .است

) است« اغتیاب» و اسم مصدر (711: 7تا،جاثیر جذری، بیابن) «غاب» مصدر غیبت در لغت  .رودکه از گناهان بزرگ به شمار می است زبان

غیبت  (.231: 1،ج7761مصطفوی، ) ها پوشیده باشد داللت دارد بر چیزی که از چشم «غیب» بت از ریشه و غی (616: 7،ج 7777منظور،ابن

به عبارت دیگر غیبت در ریشه این است که انسان در غیاب شخصی، عیب او را . در لغت یعنی یادآوری انسان، همراه با عیبی که در او است

که عیب پنهانِ شخصی را فاش نماید؛ که با گفتن آن عیب، حرمت و اعتبار آن فرد شکسته  غیبت در اصطالح به معنای این است. بیان کند

شود و اگر قصد تنقیص او را داشته باشد و شخص مومن از شنیدن آن ناراحت شود؛ از مصادیق بارز غیبت حرام 

 (./http://moshaverakhlagh.persianblog.ir/post/15)تاس

باشد که در آن سوره ی حجرات می 72ی ریم که به صورت واضح به این امر اشاره نموده است، آیهای در قرآن کترین آیهاصلی

و ال یغتب بعضکم بعضاً أیحب أحدکم أنْ یأکل لحم اخیه میتاً فکرهتموه، » غیبت برادر مؤمن، به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه شده است

 (.72/ حجرات) «و اتقوا اهلل، إن اهلل توّابٌ رحیمٌ
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 جدال در کالم -8

تابیدن » گرفته شده که به معناى «جَدَلتُ الحَبلَ» اصل این واژه از . طلبى استجدال به معناى مباحثه مبتنى بر نزاع و برترى

عٌ دِر. یعنى ساختمان را مستحکم کردم :جَدَلتُ البناءَ» .نیز برگرفته از همین ریشه است (طناب تابیده)«جدیل» . است «محکم طناب

جدال از  .نیز به معناى کاخ مستحکم است شود و مجدلپنجه اطالق مى بر باز شکارى و قوى أجدَل. مجدولَة به معناى زره مستحکم است

راغب  .کنندهاى سابق خود، منصرف مىدیگر را از دیدگاه مادّه جدل برگرفته شده و بدین معناست که هر یك از دو طرف مجادله، هم

یعنى  :اصل جدال، کشمکش و مبارزه است که طى آن یکى از دو طرف، دیگرى را بر روى جداله: گویندمى :افزایده مىدر ادام اصفهانى

 (.31: 7772راغب اصفهانی، ) .اندازدزمین سخت، مى

بار  21هم و مشتقات ریشة ج د ل، در باب جدال و مجادله، ( 13 /؛ زخرف17 /کهف) «جَداَلً» در قرآن واژة جدل دوبار، به صورت

 (.ذیل واژه: 7767عبدالباقی، ) به کار رفته است

و مخاصمه سه لفظ است که مفاهیمى نزدیك به هم دارد، در عین حال تفاوتهائى در  جدال و مراء: «مراء» و « جدال» مفهوم 

، و گفتگو براى غلبه بر او به است، سپس به پیچانیدن طرف مقابل« پیچانیدن طناب»، در اصل به معنى «جدال» . میان آنها موجود است

 »و« خصومت »و وجود دارد« (شك)« مریه »گفتگو کردن در چیزى است، که در آن » به معنى( بر وزن حجاب) «مراء» .است کار رفته

رات آمده، سپس به گفتگوها و مشاج« گالویز شدن دو نفر به یکدیگر که هر کدام پهلوى دیگرى را بگیرد، »در اصل به معنى« مخاصمه

 (.http://icqt.ac.ir/fa/index.php?option=com_content&task=view&id=12781&Itemid=137)استلفظى اطالق گردیده 

 

 

 

 

 نتيجه گيري

پیامبر . باشدی بشر به واالترین اخالق و بهترین کارها میقرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی روشنگر راه و هدایت کننده

های اخالقی است ی اصلی دین اسالم هدایتجوهره. نیز هدف از بعثت خویش را کامل ساختن مکارم اخالق دانسته است (ص)گرامی اسالم 

های استکبار جهانی ارزشی از درون و بیرون، برای تهی کردن مردم از ارزش های اسالمی و دینی و اخالقی یکی از حربههای ضدو هجوم

که بر اثر تکرار، در نفس به صورت ملکه در آمده و رفتار  شوداخالق به صفاتی اطالق می. ن بوده استبرای وارد ساختن ضربه به مسلمانا

های هایی که مربوط به تأمین خواستهارزش اخالقی عبارت است از آن گونه مطلوبیت. شودمتناسب با آن بدون تأمل از انسان صادر می

گردد که به انجام دادن القی در قرآن مجید وجود دارد، که با دقت نظر در آن ها مشاهده میموارد زیادی از فضایل و رذایل اخ. متعالی است

ی رذایل اخالقی با اشاره با آثار و پیامدهای و نیز در زمینه. . . فضایل تشویق صورت گرفته است مانند صبر، احسان و نیکوکاری، تواضع و 

هدف علم اخالق پویایی و واال بردن مقام انسانی است چرا که سود و زیان اعمال . است سوء آن ها، انسان از انجام آن ها بازداشته شده

 .اخالقی در فرد و جامعه تأثیر خواهد گذاشت
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