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7 مقدمه

مقدمه

که به اذن پروردگار، اختیار معماری شخصیت خویش را  انسان موجودی است 

به دست دارد و می تواند ابعاد وجودی و جایگاه خود را در میان سایر موجودات 

کند  کند. خدای متعال انسان را آفریده تا با قدم اراده به سوی او حرکت  تعیین 

و به مقام قرب و وصال و خلیفة اللهی دست یابد. انسان از سه بعد عقل و قلب 

و جوارح تشکیل شده است. آموزه های آسمانی اسالم نیز مسیر حرکت به سوی 

خدا را با توجه به سه بعد وجودی آدمی، در سه بخش عقاید، اخالق و احکام 

عملی نشان داده است.
که انسان  در این میان اخالق اسالمی، نظامی ارزشی و هنجاری را می نمایاند 
موظف است اعمال و منش خود را بر اساس آن تنظیم کند و جهت یابی کمال و 
یافت نماید.  فالح و تعالی را در قالب بایدها و نباید ها و خوب ها و بدها از آن در
تردد آدمی در میانۀ مسیر بلند اسفل السافلین تا اعلی علّیین،  ویژگی او نسبت 
به دیگر آفریدگان خدا است. انسان، مرهون خصال خوب و بد خویش است. 
رفتار  و  می گیرد  تصمیم  می کند،  قضاوت  می اندیشد،  می کند،  زندگی  آنها  با 
می کند با همین  ویژگی ها می میرد و محشور می شود و در نهایت، خوشبختی یا 
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بدبختی اش بر اساس همین  صفات رقم می  خورد.
کریم پس از یازده سوگند مهم به خالق و مخلوق و زمین و آسمان و ماه و  قرآن 
اها، آن  اها َوَقْد خاَب َمْن َدّسَ

َ
َح َمْن َزّک

َ
خورشید و نفوس انسانی، می گوید: »َقْد اْفل

که آن را آلوده سازد  کس  کند رستگار شده و آن  که نفس خویش را تزکیه  کس 
و  تزکیه  امر  به  توّجه  کریم،  قرآن  در  هم چنین   .1 است!«  گشته  کام  نا و  مأیوس 
اصالح نفوس بشری از جمله مهم ترین وظایف انبیای الهی دانسته شده است.

پرورش  برای  قرآن  که  اهّمیتی  بر  است  روشنی  دلیل  بی نظیر  کیدهای  تأ این 
اخالقی و تزکیۀ نفوس قائل است. بی شك اصالح انسان ها و جوامع و نجات 
یج اخالق به معنای واقعی تحقق می یابد. آنان از مشکالت و مفاسد در پرتو ترو

کماالت  مهم ترین فایدۀ علم اخالق، هدایت ارادۀ انسان به سوی خوبی ها و 
مهم ترین  بزرگ،  علمای  است؛  پلیدی ها  از  دوری  و  انسانی  فضایل  تحقق  و 
کرده اند.  ذکر  آدمیان  روحی  تحّول  و  اخالق  تکمیل  یا  تغییر  را  علم  این  فایدۀ 
بعضی از فایده های دیگر علم اخالق عبارت است از: 1. تعدیل خواسته های 
انسانی و ارائۀ آرمان های بلند به او؛ 2. تقویت ُبعد معنوی روح انسان؛ 3. ارتقای 
انگیزه های اخالقی؛ 4. حفاظت از ایمان و باورهای الهی؛ 5. دور ساختن افراد 
از عیب و نقص و رساندن آنها به مکارم اخالقی؛ 6. مهار نیروهای سرکِش نفس 

کرامت های اخالقی، به ویژه تقوای الهی. و تقویت آنها در مسیر حکمت و 
عالوه بر این اخالق اسالمی در تنظیم حیات اجتماعی نیز نقش آفرین است 
آسیب های  دیگر  و  الابالی گری ها  تبعیض ها،  بی عدالتی ها،  نامالیمات،  با  و 
کرامت  و  امنیت  و  حقوق  اسالم،  اخالقی  نظام  در  می کند.  مقابله  اجتماعی 
بزرگواری،  بخشش،  ایثار،  امانت،  صداقت،  می شود.  حفظ  شهروندان  همه 

مسئولیت پذیری و... از مشّخصه ها و اصول خدشه ناپذیر است. 
1. سوره شمس، آیه 10. 
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و  استثمار  مکر،  و  حیله  احتکار،  و  اتراف  مصرف،  در  ی  یاده رو ز همچنین 
و  محکوم  دینی  اخالقی  نظام  در  و...  خیانت  فقرزایی،  ظالمانه،  بهره کشی 

ناموجه است. 
با توجه به کمین شیطان بر سر راه جویندگان راه خدا و کمال انسانی، مناسب است 
برخی از شاخصه های اخالق واقعی و مورد نظر اسالم را به طور خالصه بیان کنیم:

کتاب و سنت؛	  مطابقت آموزه ها و شیوه ی بیان با 
رشد هماهنگ و متوازن استعداد های اخالقی و پرهیز از افراط و تفریط؛	 
کید بر مشروعیت روش ها؛	  توجه به تربیت اخالقی و تأ
استفاده از تجربیات علمی پیشگامان و پیشکسوتان در تهذیب و اخالق 	 

ب، معتدل و مورد تأیید بزرگان حوزه؛
ّ

به ویژه بهره گیری از هدایت استادان مهذ
پرهیز از مرید و مرادبازی در اخالق و پرهیز از کسانی که به خود دعوت می کنند؛	 
توجه به تأثیر متقابل حوزۀ  اندیشه، ملکات نفسانی و رفتار بر یکدیگر؛	 
و 	  تفسیر  در  عملی  تجربیات  و  فطری  گرایش های  عقل،  جایگاه  به  توجه 

عمل به مفاهیم اخالقی؛
کنون  که از زمان شکل گیری آن تا اخالق یکی از شاخه های علوم اسالمی است 
تلفیقی(  و  نقلی  شهودی،  )عقلی،  مختلف  روش های  به  آن  در  کتاب  صدها 
تألیف شده است. حوزه های علمیه از آغاز به اخالق اهتمام داشته و درس های 
که منبر موعظه و  پررونق فراوانی به خود دیده است. عالوه بر درس های اخالق 
ذکر و مجلس تربیت و تحول نفوس محسوب می شوند در سال های اخیر توجه 
و  علمیه  حوزه های  در  نیز  اسالمی  نظری  اخالق  و  اخالقی  معرفت  و  دانش  به 
کشور بیشتر شده است. همچنین رشتۀ اخالق اسالمی به عنوان  دانشگاه های 

یك گرایش تخصصی در حوزه های علمیه دایر است.
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هدف از ارایه این  سیر مطالعاتی عبارت است از: 

و 	  روایات  تفاسیر،  و  )قرآن  اسالمی  اخالق  روایی  و  قرآنی  منابع  با  آشنایی 
یارات، سیرۀ پیشوایان معصوم(؛ شروح آن، ادعیه و ز

مکاتب 	  و  مسلمین  اخالقی  میراث  و  معارف  گسترۀ  با  عمومی  آشنایی 
اخالق اسالمی )فلسفی، عرفانی، نقلی، تلفیقی(؛

آشنایی با آداب اسالمی؛	 
آشنایی با دستورالعمل های اخالقی بزرگان و اندرزنامه ها؛	 
انگیزه سازی برای اقدام عملی در سلوك اخالقی و پرورش نفوس؛	 
کشف استعدادهای اخالقی و تربیت مربی و پژوهش گر 	  زمینه سازی برای 

اخالق و تربیت اسالمی.

ویژگی های این سیر مطالعاتی به شرح زیر است:

با توجه به تنوع مخاطبان از لحاظ علمی، تالش شده این برنامه در سه سطح 	 
سطح  و  مطالعاتی  سوابق  استعداد،  به  توجه  با  عالقه مندان  تا  شود  تنظیم 

تحصیلی و علمی خود مرحلۀ متناسب را انتخاب کنند ؛
کتاب هایی تقریبًا هم تراز معرفی شده تا مخاطب مخّیر به 	  در برخی موارد 

مطالعه یکی از آنها باشد؛
کتاب ها از آسان به مشکل و از عمومی به تخصصی است؛	  سیر 
به دلیل وجود سطوح مختلف، این برنامه برای استفادۀ طالب جدیدالورود 	 

تا فضالی سطوح عالی و مدرسان ارجمند مفید است. دانشگاهیان و سایر 
گیرند؛ اقشار فرهیخته نیز می توانند از آن بهره 

بعضی از منابع درسی حوزه نیز در این سیر معرفی شده است؛ زیرا ممکن 	 
است برخی آنها را نخوانده باشند؛
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ترکیب کتاب ها به گونه ای است که هم دانش افزایی کند و هم انگیزه بخش 	 
و اثرگذار باشد و در هر سطح به انگیزه، دانش و مهارت توجه شده است؛

به صورت 	  با اخالق  به علوم مرتبط  و دانشی،  بعد معرفتی  تالش شده در 
جامع توجه شود؛

یا 	  غیر شرعی  عرفان های  مانند  اختالف  مورد  یا  مشکوک  موارد  معرفی  از 
جریان های تصوف، پرهیز شده است؛

گرفته است؛	  آداب و زّی طلبگی مورد توجه خاص قرار 
آثار 	  آینده  در  و ممکن است  آثار موجود است  از میان  منابع معرفی شده، 

که در بازنگری های بعدی معرفی خواهند شد؛ بهتری نیز منتشر شود 
کتاب ها در این سیر دیده نمی شود، به معنای نفی ارزش  گر نام برخی از  ا
بسنده  محدودی  تعداد  ارائۀ  به  اختصار،  رعایت  برای  بلکه  نیست،  آنها 
کند و با  که همین مقدار نظر عالقه مندان را تأمین  شده است؛ با این امید 

کتاب های دیگر نیز آشنا شوند. مطالعۀ منابع پیشنهادی با 

موضوعات این سیر مطالعاتی در 9  بخش به شرح زیر معرفی شده است:

1.روش شناسی علم اخالق؛
2.انسان شناسی؛

کاربردی؛ 3.فلسفۀ اخالق و اخالق 
4.آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی؛

5.تربیت اخالقی؛
6.سیرۀ اسوه های اخالقی)معصومان، عالمان و مجاهدان(؛

7.آداب و اخالق خانوادگی؛
8.آداب و اخالق طلبگی؛

9.اخالق در متون ادبی.
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کلی مراحل سیر مطالعاتی اخالق اختصاص  کتاب به معرفی  بخش اول این 
کتابشناسی سیر مطالعاتی می پردازد. یافته است و بخش دوم به 

گفت و گوهای طوالنی اساتید محترم سیر مطالعاتی پیش رو، حاصل جلسات و 
حجج اسالم والمسلمین محمد عالم زاده نوری،  هادی صادقی، محمدتقی 
که با  کارشناسان است  هادی حسین خانی، حمید ملکی و دیگر  سبحانی نیا، 

همت و نظارت معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه تدوین شده است.
ــزاده  ــدی علی ــی، مه ــواد محدث ــان ج ــلمین آقای ــالم والمس ــج اس ــن از حج همچنی
کــه بــا پیشــنهادهای خــود مــا را در تکمیــل ایــن اثــر یــاری نموده انــد،  و دیگــر اســاتید 
ــر و تشــکر می کنیــم و منتظــر پیشــنهادها و نظرهــای تکمیلــی صاحب نظــران  تقدی
گیــرد.  کامل تــر شــده و مــورد اســتفاده عالقه منــدان قــرار  هســتیم تــا فهرســت موجــود 

و آخردعوانا 
أن الحمد هلل رب العالمین

معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه



13 مالحظاتی برای دانش پژوهان

مالحظاتی برای دانش پژوهان:

ــا مطالعــات . 1 کار تخصصــی و اشــتغال صنفــی خــود بایــد ب ــر  کــس عــالوه ب هــر 

کنــد. ــه روز رشــد  ــاال ببــرد و روز ب متنــوع، اطالعــات خــود را ب

می توان روزانه تقریبًا یک ساعت )45 دقیقه خالص( به مطالعه اختصاص . 2

واجب  یک  به سان  مسامحه  بدون  و  سخت گیری  با  موضوع  این  گر  ا داد. 

قطعی اجرا شود، پس از اندك زمانی در برنامۀ ما عادی و در سبک زندگی ما 

نهادینه می شود و بهره فراوانی خواهد داشت.

بهتــر اســت دانش پژوهــان ارجمنــد در ایــن ســیر مطالعاتــی، ترتیــب را رعایــت . 3

کننــد و پیش نیازهــا را مقــدم دارنــد.

گــر در پــاره ای مــوارد بــا ابهام هایــی در متــون مواجــه شــدید، بــا مراجعــه بــه . 4 ا

گشــت. اســاتید، برطــرف خواهــد 

کنیــد و . 5 گــذرا مــرور  کتــاب را قبــل از مطالعــۀ تفصیلــی، بــه صــورت ســریع و  هــر 

کار ذهــن شــما را بــرای  فهرســت عناویــن آن را بــا دقــت از نظــر بگذرانیــد. ایــن 

یافــت جزئیــات مطالــب آمــاده می کنــد. در

از . 6 اقدامی  مطالعه  ضمن  در  یعنی  باشد؛  فعال  مطالعه  که  است  مناسب 

کتاب،  گزارش  از هر بخش،  گیرد؛ از قبیل خالصه نویسی  ناحیۀ فرد صورت 

کتاب، اظهار نظر نسبت  یا مالحظات شخصی در مورد  یادداشت سؤاالت 
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سؤال  چند  طرح  مباحث،  ادامه  برای  پیشنهادهایی  آن،  آخر  در  محتوا  به 

جزئی  عنوان گذاری  و  نمایه زنی  تصویری،  یا  نموداری  ارائۀ  کتاب،  پیرامون 

مهم. مطالب  برجسته سازی  در  فسفری  قلم  از  استفاده  کتاب،  حاشیۀ  در 

که برای . 7 پیشنهاد می کنیم مطالب یادشده به گونه ای تنظیم و نگه داری شود 

مراجعه در آینده قابل استفاده باشد.

بــرای درک بهتــر و پایــداری بیشــتر مطالــب در ذهــن، هم زمــان بــا مطالعــۀ آثــار، . 8

گــردد. گروهــی بــا دیگــر دانش پژوهــان برگــزار  گفت وگــوی  جلســات مباحثــه یــا 

گاهی مطالب مطالعه شده را برای اطرافیان خود بازگویید.. 9 مناسب است 

کرد:. 10 کتب اخالقی می توان به منابع زیر نیز مراجعه  برای آشنایی تفصیلی با 

کامپیوتری علوم اسالمی؛	  نرم افزار اخالق اسالمی نور، مرکز تحقیقات 

مأخذشناسی تربیت اخالقی، علی همت بناری؛	 

موضوعی، 	  و  توصیفی  کتاب شناسی  اسالمی:  تصوف  و  عرفان  اخالق، 

بهروز رفیعی؛

مأخذشناسی اخالق، حسین علی رحمتی.	 

کتاب سرای طه و انتشارات  کتاب های موجود در سیر مطالعاتی،  11. برای تهیه 

کرد. دارالحدیث دسترسی سریع و آسان عالقه مندان را به آنها فراهم خواهد 
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کتاب سرای طه:

 قم، خیابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 314.

تلفن: 37848326 و 37744624- 025 

همراه: 09100943413 و 09106379949

  www.ketabtaha.com  :فروشگاه مجازی

انتشارات دارالحدیث: 

ک 125، تلفن: 025-37740545 قم، ابتدای خیابان معلم، پال

ک 29، تلفن: 025-37842309 قم، خیابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه اول، پال

جنوبی.  و  شرقی  درب های   ،حسنی عبدالعظیم  حضرت  حرم  ری،  شهر 

تلفن: 021-55952862

  www.shop.darolhadith.ir  :فروشگاه مجازی

شورای تنظیم سیر
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کلی مراحل معرفی 
سیر مطالعاتی اخالق اسالمی

کتــب  ایــن ســیر در ســه ســطح تنظیــم شــده و بــرای هــر ســطح در نــه محــور زیــر، 

متناســب و مــورد تأییــد بــه صــورت آســان بــه مشــکل معرفــی شــده اســت:

روش شناسی علم اخالق؛	 

انسان شناسی؛	 

کاربردی؛	  فلسفۀ اخالق و اخالق 

آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی؛	 

تربیت اخالقی؛	 

سیرۀ  اسوه های اخالقی)معصومان، عالمان و مجاهدان(؛	 

آداب و اخالق خانوادگی؛	 

آداب و اخالق طلبگی؛	 

اخالق در متون ادبی.	 
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سیر مطالعاتی سطح یک 

معرفی کتاب ها:

وش شناسی علم اخالق ر

آشنایی با دانش اخالق اسالمی، مهدی احمدپور. 1

انسان شناسی

انسان در قرآن، مرتضی مطهری. 1

انسان شناسی اسالمی، رضا برنجکار و علی نقی خدایاری. 2

فلسفۀ اخالق و اخالق کاربردی

1.فلسفه اخالق، محمد فتحعلی خانی              

آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی

آداب

همیشه بهار)اخالق و سبک زندگی اسالمی(، احمد حسین شریفی. 1

اخالق معاشرت، جواد محدثی            . 2

اخالق

گناه شناسی، محسن قرائتی. 1

کبیره، سیدعبدالحسین دستغیب شیرازی. 2 گناهان 
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انسان سازی در قرآن، محمدتقی مصباح یزدی. 3

قلب سلیم، سید عبدالحسین دستغیب شیرازی. 4

مهارت های زندگی، سیدمهدی خطیب. 5

حدیث

منتخب میزان الحکمة، محمد محمدی ری شهری. 1

فضِل . 2 کتاُب  عا، 
ُ

الّد کتاُب  الکفر،  و  االیمان  )کتاُب  جلد2  کافی،  اصول 

یان کلینی؛ مترجم: حسین انصار کتاُب العشرة(، محمدبن یعقوب  الُقرآن، 

نهج البالغه، حکمت ها . 3

خودسازی و معنویت اسالمی

1 .کبر، سید روح اهلل موسوی خمینی جهاد ا

در جست وجوی عرفان اسالمی، محمدتقی مصباح یزدی. 2

      منبع جایگزین: 

    -در کوچه های آفتاب )جستاری در عرفان اسالمی(، محمدتقی مصباح یزدی

داستان های شگفت، سید عبدالحسین دستغیب شیرازی . 3

کنی. 4 ی  نقطه های آغاز در اخالق عملی، محمدرضا مهدو

موضوعات خاص

سیاحت غرب، سیدمحمدحسن نجفی قوچانی. 1

زبان، بایدها و نبایدها، جمعی از نویسندگان. 2

رفــاه، تجمل گرایــی و . 3 بــا چهــار مفهــوم زهــد،  معیشــت مؤمنانــه )آشــنایی 

کریمــی ابوالقاســم  اســالمی(،  انقــالب  معظــم  رهبــر  کالم  در  اشــرافی گری 
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گفتارهایی در اخالق اسالمی، مرتضی مطهری. 4

حکمت ها و اندرزها، جلد 1، مرتضی مطهری. 5

گامی برای خودسازی و تهذیب نفس، جواد محدثی. 6 از خاك تا خدا؛ 

تربیت اخالقی

مسئولیت و سازندگی، علی صفایی حائری. 1

ــوری، حســن . 2 ــم زاده ن ــد عال ــی در تربیــت اخالقــی- معنــوی، محّم نقــش مرّب

ــرادی ــین م ــلیکی و حس بوس

سیرۀ اسوه های اخالقی )معصومان، عالمان و مجاهدان(

سیره اخالقی و رفتاری پیامبر اعظم، جواد محدثی    . 1

سیرۀ اخالقی و تربیتی معصومین، محمد احسانی. 2

الگوهای مکتبی، جواد محدثی        . 3

سیمای فرزانگان، رضا مختاری. 4

گزیدۀ سیمای فرزانگان، رضا مختاری       منبع جایگزین: 

الگوهای اخالقی طلبه مطلوب، هادی حسین خانی نائینی       . 5

گفته ها از زندگی امام خمینی(، جلدهای . 6 پا به پای آفتاب )گفته ها و نا

1و 2، امیررضا ستوده

گــروه فرهنگــی شــهید . 7 ســالم بــر ابراهیــم )زندگی نامــۀ شــهید ابراهیــم هــادی(، 

ابراهیــم هــادی

بابایی(، . 8 تا بی نهایت )سرگذشت نامه شهید سرلشکر خلبان عباس  پرواز 

سّید حکمت قاضی میرسعید و محّمد طاهری آذر



21 سیر مطالعاتی سطح یک 

آداب و اخالق خانوادگی

بهشت خانواده، سید جواد مصطفوی. 1

هفت روش مهار غریزۀ جنسی، هادی حسین خانی نائینی. 2

فرآیند همسرگزینی، هادی حسین خانی نائینی. 3

یان          . 4 نظام خانواده در اسالم، حسین انصار

آداب و اخالق طلبگی

کاظم علی محمدی. 1 میثاق طلبگی، جلد 2 )آداب و اخالق طلبگی(، 

درآمدی بر زّی طلبگی، محمد عالم زادۀ نوری. 2

گروه علمی اخالق . 3 اخالق اسالمی جلد 2 )دفتر سوم: آداب علم آموزی(، 

دفتر تدوین متون درسی حوزه های علمیه

آفات علم )آسیب شناسی حیات علمی دانشمندان(، جواد محدثی. 4

راه و رسم علم آموزی؛ نکته ها، شیوه ها و مهارت ها، جواد محدثی           . 5

اخالق در متون ادبی

دیوان پروین اعتصامی، رخشنده اعتصامی)پروین اعتصامی(. 1

گلستان سعدی، ُمشرف الدین ُمصلح بن عبداهلل شیرازی )سعدی(. 2

موش و گربه، بهاءالدین محمد بن حسین عاملی) شیخ بهایی(. 3
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سیر مطالعاتی سطح دو 

معرفی کتاب ها:

وش شناسی علم اخالق ر

کتاب شــناخت اخــالق اســالمی)فصل اول خوانــده شــود و فصــول بعــد مــرور . 1

شــود(، جمعــی از نویســندگان

آشنایی با متون اخالق اسالمی، محسن جوادی. 2

انسان شناسی

خودشناسی برای خودسازی، محمدتقی مصباح یزدی. 1

انسان شناسی، محمود رجبی. 2

انسان در تراز قرآن )جستارهایی در انسان شناسی قرآنی(، علی راد. 3

فلسفۀ اخالق و اخالق کاربردی

فلسفۀ اخالق، محمدتقی مصباح یزدی. 1

کا وش ها ی نوین  در اخالق  عملی ، محمدتقی  . 2 کا ربردی؛ چا لش ها  و  اخالق  

اسالمی ، احمد دبیری و مهدی علی زاده
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آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی

آداب

مکارم االخالق، حسن بن فضل طبرسی. 1

کتاب العشره وسائل الشیعه، محّمد بن حسن حّر عاملی )شیخ حّر عاملی(   . 2

اخالق

اخالق اسالمی، احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی. 1

معراج السعادة، مال احمد نراقی. 2

منابع جایگزین: 

- نردبــان ســعادت )برگرفتــه از معــراج الســعاده عالمــه مــال احمــد نراقــی(، 

ســید محمــد رضــا طباطبایــی

- المقامات العلیة  فی موجبات السعادة األبدیة، شیخ عباس قمی 

ینی - کشف الغطاء عن وجوه مراسم االهتداء)فی علم األخالق(، محمدحسن   قزو

-جامع السعادات، مال مهدی نراقی

تهذیب اخالق، محمد علی هدایتی  . 3

حدیث

تصنیف ُغررالحکم و ُدررالکلم، عبدالواحد بن محّمد تمیمی آُمدی  . 1

کتاب جهاد النفس وسائل الشیعة،  محّمد بن حسن حّر عاملی )شیخ حّر عاملی(   . 2

3 .چهل حدیث، سید روح اهلل موسوی خمینی

منبع جایگزین:

کرانه شرح چهل حدیث امام خمینی، جواد محدثی - بر 
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4.صحیفه سجادیه 

به ویژه دعاهای: بیستم )دعاؤه فی مکارم االخالق(، بیست و چهارم )دعاؤه ألبویه(، 

بیست و پنجم )دعاؤه لُولده(، سی و یکم)دعاؤه بالتوبة(، سی و دوم )دعاؤه فی 

صالة اللیل(، سی و سوم )دعاؤه فی االستخارة(

5.ُتَحُف العقول عن آل الرسول، ابن ُشعبه حّرانی          

6.نهج البالغه، نامه ها )به ویژه نامه های: 20 ، 23 ، 27 ، 31 ، 47،45(

خودسازی و معنویت اسالمی

روزنه هایی از عالم غیب، سیدمحسن خرازی. 1

الطریق الی اهلل، حسین بحرانی. 2

رساله لقاءاهلل، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی. 3

شاخصه های عرفان ناب شیعی، محمد فنایی اشکوری. 4

برنامه سلوک در نامه های سالکان، علی شیروانی     . 5

6 .          آداب الصلوه، سید روح اهلل موسوی خمینی

موضوعات خاص

آزادی معنوی، مرتضی مطهری. 1

صراط )تفسیر سوره حمد(، علی صفایی حائری. 2

رشد )تفسیر سوره عصر(، علی صفایی حائری. 3

توّکل به خدا؛ راهی به سوی حرمت خود و سالمت روان، محمدصادق شجاعی. 4

مرگ تاجرانه، سید علی خامنه ای. 5
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تربیت اخالقی

تعلیم و تربیت در اسالم، مرتضی مطهری. 1

روش های تربیت اخالقی در المیزان، سید احمد فقیهی. 2

تربیت توحیدی و نقش آن در پی ریزی شخصیت اسالمی، حسین معن. 3

روش های تربیتی اخالقی کاربردی در اسالم، محسن حاجی بابائیان امیری. 4

کریم، محمد عالم زاده نوری. 5 راهبرد تربیت اخالقی در قرآن 

سیرۀ اسوه های اخالقی )معصومان، عالمان و مجاهدان(

سیری در سیرۀ نبوی، مرتضی مطهری. 1

جاذبه و دافعه علی، مرتضی مطهری. 2

خاطره های آموزنده، محمد محمدی ری شهری. 3

سّر دلبران )عرفان و توحید ناب در ضمن داستان ها(، مرتضی حائری یزدی. 4

ه های تهذیب )سیرۀ حضرت امام خمینی(، احسان طریق االسالمی. 5
ّ
قل

پا به پای آفتاب، جلدهای 3 و4، امیررضا ستوده. 6

سید . 7 و  ترابی  حسین  قاسم حمزه،  حسین  1و2،  جلدهای  خوبان،  موعظۀ 

علی رضا ادیانی

کف. 8 کوشک، سعید عا ک های نرم  خا

گم شد)خاطرات شهید علی خوش لفظ(، حمید حسام. 9 وقتی مهتاب 

 آن بیست و سه نفر، احمد یوسف زاده. 10
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آداب و اخالق خانوادگی

تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، محّمد محّمدی ری شهری. 1

دوران عقد، هادی حسین خانی نائینی. 2

مطلع عشق)گزیده ای از رهنمودهای مقام معظم رهبری به زوج های جوان(، . 3

کبری محمدجواد حاج علی ا

یکرد اسالمی، مهدی عباسی. 4 الگوی تنظیم رفتار جنسی با رو

مطلع مهر، امیرحسین بانکی پورفرد. 5

سّر دلبران، امیرحسین بانکی پور فرد. 6

الگوهای خانوادۀ اخالقی، هادی حسین خانی نائینی . 7

درس هایی از امام )اخالق در خانواده(، رسول سعادتمند. 8

یکرد دینی، فریبا عالسوند . 9 مهارت های زندگی با رو

نیمه دیگرم؛ مهارت های انتخاب همسر، جلد 1، محسن عباسی ولدی      . 10

سبک زندگی زنان، امیرحسین بانکی پورفرد . 11

آداب و اخالق طلبگی

نسیم هدایت )رهنمودهای بزرگان به طالب جوان(، علی وافی. 1

فرازهــا و فرودهــا )علــل و عوامــل صعــود و ســقوط اهــل علــم(، جمعــی از . 2

یســندگان نو

لباس روحانیت، محمد عالم زادۀ نوری. 3

انقالب (، . 4 از نگا ه  رهبر معظم   کنیم  )اخالق  طلبگی   با ید شروع  از خودما ن  

مهدی مقامی
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اخالق حرفه ای و وظایف صنفی روحانیت از نگاه امام خمینی، حمید آقانوری. 5

آداب تعلیم و تعلم در اسالم، سید محمدباقر حجتی. 6

          منبع جایگزین: المراد من منیه المرید، سید محمدرضا طباطبایی

اخالق در متون ادبی

نان و حلوا، بهاءالدین محمد بن  حسین عاملی)شیخ بهائی( . 1

مخزن االسرار، ابو محّمد الیاس بن یوسف نظامی گنجوی)حکیم نظامی(. 2

کلیله و دمنه، مترجم: ابوالمعالی نصراهلل منشی. 3
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سیر مطالعاتی سطح سه

معرفی کتاب ها:

وش شناسی علم اخالق ر

فقه و اخالق اسالمی؛ مقایسه ای علم شناختی، مهدی احمدپور. 1

کاربست قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن، محمدتقی اسالمی. 2 اخالق اسالمی و 

استنباط حکم اخالقی از متون دینی و ادلۀ لفظی، محمد عالم زاده نوری. 3

استنباط حکم اخالقی از سیره و عمل معصوم، محمد عالم زاده نوری. 4

انسان شناسی

آشتی با خدا از طریق آشتی با خوِد راستین، اصغر طاهرزاده. 1

انسان شناسی از منظر قرآن و حدیث، محمد محمدی ری شهری. 2

مبانی انسان شناسی در قرآن، عبداهلل نصری. 3

فلسفۀ اخالق و اخالق کاربردی

مسائل اخالقی، مایکل پالمر، مترجم: علی رضا آل بویه. 1

صادقی. 2 هادی  یکپارچگی،  فرانظریه  ودین؛  عقل  دایره  در  اخالق  فلسفۀ 

فلسفۀ اخالق در ایران معاصر، مسعود امید. 3
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آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی

آداب

اخالق و آداب مامقانی)تلخیص و ترجمه مرآة الکمال(، عبداهلل مامقانی، . 1

مترجم: احمد شیخ حائری      

مفاتیح الحیات، عبداهلل جوادی آملی . 2

اخالق

االخالق، سید عبداهلل شّبر . 1

کیمیای سعادت، محمد بن محمد غزالی . 2

یعة الی مکارم الشریعة، حسین بن محّمد بن مفضل اصفهانی )راغب . 3 الذر

اصفهانی(

اخالق ناصری، خواجه نصیرالدین طوسی. 4

تهذیب االخالق و تطهیر األعراق، احمد  بن ِمسکَویه رازی. 5

اوصاف االشراف، خواجه نصیرالدین طوسی. 6

کاشانی. 7 المحجة البیضاء فی تهذیب اإلحیاء، مال محسن فیض 

که نام آنها در ذیل خواهد آمد، مد نظر است( کتاب  )بخش هایی از 

اول: ربع العبادات

کتاب اسرار الصیام	 

کتاب آداب تالوة القرآن	 
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دوم: ربع العادات

ئمة و آداب الشیعة     	  کتاب اخالق اال

کتاب االمر بالمعروف و النهی عن المنکر	 

سوم: ربع المهلکات

کتاب شرح عجائب القلب	 

یاضة النفس	  کتاب ر

کسر الشهوتین: شهوة البطن و شهوة الفرج	  کتاب 

کتاب آفات اللسان	 

چهارم: ربع الُمْنجیات

کتاب التوحید و التوکل	 

کتاب المحبة و االنس و الشوق و الرضا	 

کتاب النیة و الصدق و االخالص	 

کتاب المراقبة و المحاسبة	 

کتاب التفکر	 

کتاب ذکرالموت و ما بعده              	 

    منبــع جایگزیــن: راه روشــن) ترجمــه المحجــه البیضــاء( مــال محســن فیــض   

کاشــانی، مترجــم: ســید محمــد صــادق عــارف                  

8. آراء اهل المدینه الفاضله، ابو نصر فارابی )به ویژه: از باب السادس و العشرون: 

فی احتیاج االنسان الی االجتماع و التعاون به بعد(
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حدیث

المواعظ العددیه، علی مشکینی. 1

گزیده »المواعظ العددیه«، تلخیص: علی بابایی     منبع جایگزین: 

الخصال، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی )شیخ صدوق(. 2

3 .شرح حدیث جنود عقل و جهل، سید روح اهلل موسوی خمینی

حقوق از دیدگاه امام سجاد، قدرت اهلل مشایخی. 4

محمدباقر . 5 علم(،  حقیقت  و  حقیقی  )بندگی  بصری  عنوان  حدیث  شرح 

تحریری

سر االسراء فی شرح حدیث المعراج، علی سعادت پرور)پهلوانی تهرانی( . 6

منبع جایگزین: سر االسراء )شرح حدیث معراج(، علی سعادت پرور)پهلوانی 

تهرانی(، مترجم: سید محمد جواد وزیری فرد

نهج البالغه، خطبه ها. 7

به ویژه: خطبه های 7 ، 32 ، 153 ، 156، 182، 192 ، 193 ،  221 ، 222 ، 223

خودسازی و معنویت اسالمی

1. المراقبات، میرزا جواد آقا  ملکی تبریزی

2. تذکرة المتقین، محمد بهاری همدانی

3. مقاالت، جلدهای 1 تا 3، محمد شجاعی 
کتاب های ذیل: کتاب از  4.یک 

اسرار الصلوة، میرزاجواد آقا ملکی  تبریزی	 
اسرار الصلوة، عبداهلل جوادی آملی	 
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االستغفار 	  سّر  و  الصالة  اسرار  فی  النجاة  مصباح  )مختصر  الصلوة  اسرار 
بین السجدتین(، عبدالحسین طهرانی

 	سر الصلوة، سید روح اهلل موسوی خمینی
5.رسالۀ سیر و سلوک، سید محمدمهدی طباطبایی)سّید بحرالعلوم(

6.رسالة الوالیة، سید محمدحسین طباطبایی 
7.عرفان اسالمی، جلد1 )شرحی جامع بر صحیفۀ سجادیه(، ناصر مکارم شیرازی

8.عرفان اسالمی در متون عالمان شیعی، محمد فنایی اشکوری
9.تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی، سید روح اهلل موسوی خمینی

موضوعات خاص

معیشت پرهیزگارانه، سید علی خامنه ای. 1
روابط اجتماعی از نگاه قرآن، عبدالهادی مسعودی. 2
رفتار اخالقی انسان با خود، محمدتقی سبحانی نیا. 3
دروغ مصلحت آمیز، سیدحسن اسالمی. 4

تربیت اخالقی

نقش عادت در تربیت اسالمی، تقی علی اشرف جودت. 1
تربیت اخالقی، محمد داودی. 2
گروه نویسندگان زیر نظر محمد تقی مصباح یزدی. 3 فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی، 
تربیت اخالقی در اسالم، مقداد یالجن، مترجم: بهروز رفیعی . 4
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سیرۀ اسوه های اخالقی )معصومان، عالمان و مجاهدان(
سنن النبی، سیدمحمدحسین طباطبایی . 1
گزیدۀ سیرۀ پیامبر خاتم، محمد محمدی ری شهری. 2
فضیلت های فراموش شده، حسین علی راشد. 3
سیاحت شرق، محمدحسن نجفی قوچانی. 4
پا به پای آفتاب، جلدهای 5 تا 8، امیررضا ستوده. 5

آداب و اخالق خانوادگی
بهشت زندگی، سید جواد مصطفوی. 1
ابراهیمــی . 2 هــادی  ترجمــه:  آنجلیــس؛  دی  باربــارا  مــردان،  دربــارۀ  رازهایــی 

نویــن( پژوهشــی  )گــروه 
رازهایــی دربــارۀ زنــان، باربــارا دی آنجلیــس؛ ترجمــه: هــادی ابراهیمــی )گــروه . 3

پژوهشــی نویــن(
هنر رضایت از زندگی، عباس پسندیده. 4
معماری عشق پایدار در زندگی زناشویی، سید مسعود راد. 5

آداب و اخالق طلبگی
تبلیغ بر پایۀ قرآن و حدیث، محمد محمدی ری شهری. 1
اخالق و آئین نقد، سید حسن اسالمی . 2
یس، الف.ف.امیدواری. 3  اخالق تدر

اخالق در متون ادبی
1 .روح اهلل موسوی خمینی ،)دیوان امام)سروده های حضرت   امام خمینی
َسَمک َعّیار، فرامرز پسر خداداد. 2
کیکاووس بن اسکندر. 3 قابوس نامه، عنصرالمعالی 

سیاست نامه )سیرالملوک(، خواجه نظام الملک طوسی. 4





کتاب شناخت اخالق اسالمی  عنوان کتاب: 
 پدیدآورنده: جمعی از نویسندگان

  مشخصات نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، سال 1386، قم

------------------------------------------------------     

این کتاب که شیوه ای جدید در کتاب شناسی توصیفی -تحلیلی به شمار می رود، 

آثار مکاتب  برجسته ترین  از  و مهم ترین اطالعات الزم  بیشترین  ارائۀ  به منظور 

چهارگانۀ اخالق اسالمی به محّققان و مشتاقان این عرصه، تألیف شده است. 

کتاب هاى نگارش یافته در حوزۀ علم  گسترۀ معرفی آثار در این کتاب شناسی، 

اخالق است و معرفی کتاب هاى مربوط به رشته هاى نوپدید اخالق پژوهی، مثل 

فلسفۀ اخالق، اخالق کاربردى و اخالق حرفه اى، در دستور کار قرار نگرفته است.

نشــان  را  کار  موضوعــی  دامنــۀ  و  کتــاب  عــام  موضوعــات  فصــول،  عناویــن 

ــق بــه آن، 
ّ
کتــاب، مهم تریــن آثــار متعل می دهــد. در هــر موضــوع از موضوعــات 

ــا  کــه به صــورت مبســوط ی کتاب هایــی  ــر  یابــی شــده اســت. عــالوه ب معّرفــی و ارز

نیمه  مبســوط بررســی شــده و نیــز فهرســت پایانــی ارائه شــده در پایــان هــر مکتــب، 

کتاب هــاى اخالقــی را در دو موضــع از ایــن اثــر می تــوان یافــت:  عناویــن دیگــر 

کتاب هــاى اخالقــِی  کــه بــه ســایر  ــف« 
ّ
الــف: ذیــل عنــوان »شــرح حــال و آثــار مؤل

کــه به تفصیــل معرفــی می شــود -نیــز اشــاره شــده  اثــرى  بــر  هــر مؤلــف -افــزون 

اســت. 

کــه  اســت  کتاب هایــی  بــر همــۀ  کــه مشــتمل  وابســته  آثــار  ب: ذیــل عنــوان 

دارد. پیونــد  بحــث  مــورد  کتــاب  بــا  به نوعــی 

کتاب، به ضرورت اهتمام به اندیشۀ اخالقِی اسالم پرداخته  در دیباچۀ 

کتاب شناسی سیر مطالعاتی 
اخالق اسالمی

سطح یک
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 عنوان کتاب: آشنایی با دانش اخالق اسالمی
 پدیدآورنده: مهدی احمدپور

  مشخصات نشر: دفتر نشر معارف ، سال 1395، قم                    
------------------------------------------------------    

کــه دانشــجویان و طــالب عالقه منــد  کتــاب ایــن بــوده  هــدف نگارنــده از تألیــف 

گذرانــدن هــر واحــد درســی در ارتبــاط بــا  بــه رشــتۀ اخــالق اســالمی، پیــش از 

موضوعــات اخالقــی، دانــش اخــالق را بــه درســتی بشناســند و تصــورات بنیادیــن 

ــارۀ علــم اخــالق، تصحیــح و تکمیــل شــود.  آنهــا درب

کــه رشــتۀ تخصصــی اخــالق را بــرای  ی افــرادی هســتند  کتــاب و مخاطبــان 

کتــاب می توانــد  کــه  کرده انــد. نگارنــده، معتقــد اســت  ادامــۀ تحصیــل انتخــاب 

کارشناســی  کادمیــک رشــتۀ اخــالق اســالمی در مقطــع  از همــان ابتــدای آمــوزش آ

یــس شــود.  ارشــد بــه شــرط آمادگــی دانش پژوهــان تدر

کــه در  کتــاب درســی ایــن اســت  کــه ویژگــی  نویســنده بــر ایــن عقیــده اســت 

کتــاب، آن اســت  موضــوع خــود، منحصــر بــه فــرد باشــد. لــذا نــوآوری خــاص ایــن 

کــه بــرای اولیــن بــار، دانــش اخــالق را از منظــر درجــۀ دوم، آن هــم نســبتًا مفصــل و 

ــرار داده اســت.  از همــۀ جوانــب، مــورد مالحظــه ق

کتــاب، ذیــل چهــارده درس و دو بخــش، مباحــث زیــر بــه ترتیــب، بحث  در ایــن 

و بررســی شــده است:

کم  توّجهــی بــه آن؛ 	  ئــل  درس اّول: لــزوم اهتمــام بــه حــوزۀ اخــالق  اســالمی  و  دال

درس دوم: علوم اسالمی؛ 	 

درس سوم: معنا و مقصد اخالق اسالمی؛ 	 
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تقســیم های 	  و  اخالقــی  مســائل  و  محمــوالت  موضوعــات،  چهــارم:  درس 

دانــش اخــالق؛ 

درس پنجم: جایگاه علمِی دانش اخالق و علوم هم جوار؛ 	 

درس ششم: منابع اخالق اسالمی؛	 

درس هفتم: مبانی اخالق اسالمی؛ 	 

درس هشتم: روش اخالق اسالمی؛ 	 

درس نهم و دهم: مکتب اخالق فلسفی؛ 	 

درس یازدهم و دوازدهم: مکتب اخالق عرفانی؛ 	 

درس سیزدهم: مکتب اخالق نقلی؛ 	 

درس چهاردهم: مکتب اخالق تلفیقی. 	 
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 عنوان کتاب: انسان در قرآن
 پدیدآورنده: مرتضی مطهری

  مشخصات نشر: صدرا، سال 1389، تهران
------------------------------------------------------ 

بــر جهان بینــی اســالمی« نوشــتۀ اســتاد  کتــاب، جلــد چهــارم »مقدمــه ای  ایــن 

کــه بــه صــورت مســتقل چــاپ شــده اســت.  مطهــری اســت 

گونــه فصل بنــدی یــا بخش بنــدی ای وجــود نــدارد و تیترهــای  در ایــن اثــر، هیــچ 

مــورد بحــث بــه صــورت عنوان بنــدی پشــت ســر هــم ذکــر شــده اســت. 

نویســنده، نخســت بــه معرفــی انســان در جهان بینــی اســالمی پرداختــه اســت و 

در آن به بررســی ارزش های مثبت انســان، ضد ارزش ها در انســان، انســان زشــت 

گاهــی پرداختــه اســت.  ک و آ یــا زیبــا در قــرآن، موجــود چند ُبعــدی، و ُبعــد ادرا

و  علم  از:  عبارت اند  که  برشمرده  را  انسان  معنوی  جاذبه های  سپس  ی  و

دانایی؛ خیر اخالقی؛ جمال و زیبایی؛ تقدیس و پرستش. در ادامه، توانایی های 

پرورش  استعدادها،  پرورش  از:  است  عبارت  که  برشمرده  را  انسان  گون  گونا

جسم، و پرورش روح و در این راستا به بررسی نقش مؤثر انسان در ساختن آیندۀ 

خویش پرداخته است. 

بررسی محدودیت های انسان از جهت وراثت و محیط طبیعی و جغرافیایی، 

یخ و عوامل زمانی، از دیگر مباحث این قسمت است.  محیط اجتماعی و تار

کرده و شرایط  در »بحث انسان و قضا و قدر« نیز بحث تکلیف الهی را مطرح 

شرایط  اضطرار،  و  اجبار  بین  فرق  بیان  ضمن  و  است  شده  یاد آور  را  تکلیف 

کرده است.  صّحت اعمال را نیز بحث 
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که عبارت است  گاهی های انسان پرداخته  در بخش دیگر به ایراد بحث از آ

گاهی ها نیز عبارت اند از: فطری،  که انواع خود آ گاهی،  گاهی و جهان آ از: خود آ

فلسفی، جهانی، طبقاتی، ملی، و انسانی. 

گزیستانسیالیسم و اومانیسم غربی کرده و بحث کتاب  در پایان نیز انتقادی از ا

گاهی پیامبرانه به پایان رسانده است.  گاهی عرفانی و خود آ را با دو عنوان خود آ



سطح یک/ انسان شناسی40

 عنوان کتاب: انسان شناسی اسالمی
 پدیدآورنده: رضا برنجکار و علی نقی خدایاری

  مشخصات نشر: دفتر نشر معارف، سال 1390، قم
------------------------------------------------------  

کتــاب بــا اســتناد بــه منابــع اصیــل دینــی، یعنــی قــرآن و احادیــث  نویســندگان ایــن 
ــن  ــرده و در ای ک ــن  ــالمی را تبیی ــی اس ــوزۀ انسان شناس ــی ح ــان مبان معصوم

گرفتــه اســت. مســیر از آرا و ســخنان مفســران قــرآن و شــارحان احادیــث بهــره 
کنــون راه هــای متفاوتــی از ســوی اندیشــمندان، فیلســوفان و  ی معتقــد اســت تا و
عارفــان ادیــان مختلــف بــرای شــناخت انســان پیمــوده شــده و مکاتــب متعــددی 
کــه بــا اســتناد بــه معــارف  در ایــن حــوزه پدیــد آمــده اســت. نویســنده بــر آن اســت 
کلیــدِی مربــوط بــه انســان، راه و روشــی بدیــع در عرصــۀ انسان شناســی ارائــه دهــد.

کرده است: کتاب را در ُنه فصل تنظیم  نویسنده، 
	  فصل اول: مفهوم و ضرورت انسان شناسی؛ 

	  فصل دوم: آفرینش انسان و عوالم وجودی او؛ 
	  فصل  سوم و چهارم: ساحت های وجودی انسان؛

	  فصل پنجم: فلسفۀ حیات انسان؛
کرامت و منزلت انسان؛  	  فصل  ششم: 
کمال انسان؛  	  فصل  هفتم: سعادت و 

	  فصل هشتم: رابطۀ انسان با خدا؛ 
	  فصل نهم: رابطۀ انسان با جامعه و جهان هستی. 

کتــاب، بیــان اهــداف قبــل از شــروع هــر بحــث و ارائــۀ خالصــۀ  ابتــکار خــوب ایــن 
گیــری  کــه مطالعــۀ آنهــا در فرا بحــث و بیــان پرســش ها و پژوهش هایــی اســت 

درس یاری گــر خواننــده خواهنــد بــود. 
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 عنوان کتاب: فلسفه اخالق
 پدیدآورنده: محمد فتحعلی خانی

  مشخصات نشر: مرکز جهانی علوم اسالمی، سال 1393، قم
------------------------------------------------------ 

کــه بــه اســتدالل دربــاره پرســش های  فلســفه اخــالق، شــاخه ای اســت از فلســفه 

بنیادیــن اخالقیــات می پــردازد. درســتی و نادرســتی امــور، شــناخت امــور خیــر و 

شــر و بازشناســی فضــای ، مســائل بنیادیــن اخــالق را تشــکیل می دهنــد. پرســش 

فــرا  بــه شــکل گیری دو حــوزه نظــری می شــود:  ایــن مســائل بنیادیــن، منجــر  از 

اخــالق و اخــالق هنجــاری؛ فلســفه اخــالق ایــن دو حــوزه را شــامل می شــود.

گرفتــن  یکردهــای علــم اخــالق اســت و بــدون در نظــر  فلســفه اخــالق، یکــی از رو

کــه ایــن حــوزه از فلســفه، مطــرح  کشــیدن ســؤاالتی  نقــش و اهمیــت آن، و پیــش 

کــرد. کســب  کاملــی از اخــالق و اخالقیــات،  می کنــد، نمی تــوان فهــم 

کتــاب توســط دفتــر تحقیقــات و تدویــن متــون درســی مرکــز جهانــی علــوم  ایــن 

اســالمی در چهــار فصــل بــا عناویــن فلســفه اخــالق، فــرا اخــالق، دیدگاه هــای 

ــه عنــوان متــن درســی و  ــاره مفاهیــم اخالقــی و اخــالق هنجــاری؛ ب مختلــف درب

آموزشــی تنظیــم و منتشــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب: همیشه بهار )اخالق و سبک زندگی اسالمی(
 پدیدآورنده: احمدحسین شریفی

  مشخصات نشر: دفتر نشر معارف، سال 1391، قم
------------------------------------------------------ 

آیــات و روایــات، درصــدد تبییــن ســبک  بــه  بــا اســتناد  کتــاب همیشــه بهــار، 

کتــاب، بعــد  زندگــی دینــی در مهم تریــن ابعــاد زندگــی اجتماعــی اســت. در ایــن 

از طــرح برخــی از مباحــث مفهوم شناســی و مبانــی اعتقــادی، بــه توضیــح ســبک 

زندگــی در حوزه هــای اوقــات فراغــت، شــادی و نشــاط، روابــط دختــر و پســر، مهــار 

کســب وکار  ــط خانوادگــی و  ــا دیگــران، رواب ــزۀ جنســی، علم آمــوزی، ارتبــاط ب غری

پرداختــه می شــود. 

مخاطبــان اصلــی ایــن اثــر، عمــوم مــردم به ویژه دانشــجویان، طــالب و فرهنگیان 

کتــاب بــه صــورت آموزشــی تدویــن شــده و نویســنده در پایــان هرفصــل،  هســتند. 

ــرای  ــی ب ــه و منابع ــو و مباحث گفت وگ ــرای  ــائلی ب ــش ها، مس ــل، پرس ــۀ فص خالص

مطالعــه را ارائــه می هــد. 

کتاب، در ده فصل تنظیم شده است:

	 فصل اّول: معناشناسی آداب و سبک زندگی؛ 

	 فصل دوم: مباحث بنیادین )توحید و سبک زندگی اسالمی، انسان شناسی 

رعایت  انسان،  نهایی  کمال  عنوان  به  الهی  قرب  زندگی،  سبک  و  اسالمی 

اعتدال در امر دنیا و آخرت و رابطۀ ظاهر و باطن(؛

کارکردهــای  	 فصــل ســوم: اوقــات فراغــت )اوقــات فراغــت در آیــات و روایــات، 

گذرانــدن اوقــات فراغــت(؛ اوقــات فراغــت، اهمیــت ایــن اوقــات و چگونگــی 
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	 فصل چهارم: شادی و نشاط اسالمی؛

	 فصل پنجم: سبک زندگی اسالمی در روابط دختر و پسر؛

	 فصل ششم: مهار غریزۀ جنسی و نگاه اسالم پیرامون آن؛ 

ی اخالقی و اسالمی در تعامل دانشجو با دانش و استاد؛
ّ
	 فصل هفتم: اصول کل

	 فصــل هشــتم و نهــم: ســبک زندگــی اســالمی در ارتبــاط بــا دیگــران )انــواع 

معاشــرت(؛ ــی 
ّ
کل معیارهــای  معاشــرت ها، 

	  فصل نهم: سبک زندگی اسالمی در روابط خانوادگی؛

	 فصل دهم: سبک زندگی اسالمی در کسب وکار )اهمیت و جایگاه کسب وکار 

کسب وکار و رابطۀ  کسب وکار، آسیب شناسی اخالقی  در اسالم، آداب اسالمی 

اخالق با معیشت(.



سطح یک/ آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی/آداب44

 عنوان کتاب: اخالق معاشرت
 پدیدآورنده: جواد محدثی

کتاب، سال 1395، قم   مشخصات نشر: بوستان 
------------------------------------------------------ 

بــا  اخــالق دینــی در معاشــرت  از رهنمودهــای  اســت  اثــر، مجموعــه ای  ایــن 

کــه نخســت در ســال هــای 1376 تــا 1378 در مجلــه »پیــام زن« بــا  دیگــران 

عنــوان »اخــالق معاشــرت« انتشــار یافــت و بعدهــا بــا اندکــی بازنگــری بــه صــورت 

گرفتــه اســت.  کتــاب در اختیــار خواننــدگان قــرار 

کتــاب از یــک مقدمــه، بیســت وهفت ســرفصل و یــک ضمیمــه تکمیلــی  ایــن 

اســت  عبــارت  کتــاب  ایــن  ســرفصل های  عناویــن  اســت؛  شــده  تشــکیل 

خوش رویــی  مصافحــه،  و  ســالم  دیگــران،  حقــوق  مراعــات  و  شــناخت  از: 

و  مهمانــی  آداب  بازدیــد،  و  دیــد  رحــم،  صلــه  مــردم داری،  خوش خویــی،  و 

ضیافــت، بــا همســایگان، ســوغات و عیــادت، حریــم خانــه و زندگــی، مزاحمــت، 

کریمانــه، عــزت نفــس،  گــوش دادن، برخــورد  کارگشــایی، رازداری، ادب، هنــر 

بندگــی و آزادگــی، آئیــن دوســتی، ابــزار دوســتی، شــوخی و مــزاح، تشــویق، تقدیــر و 

بــا ســالمندان، نقدپذیــری، صداقــت. ســپاس، ســازگاری، برخــورد 
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 عنوان کتاب: گناه شناسی
 پدیدآورنده: محسن قرائتی، تنظیم و نگارش: محمد محمدی اشتهاردی
  مشخصات نشر: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، سال 1396، تهران

------------------------------------------------------ 

کــه توســط حجت  گنــاه  کتــاب حاضــر مجموعــه مباحثــی اســت پیرامــون موضــوع 

االســالم و المســلمین محســن قرائتــی در مــاه مبــارک رمضان ســال 1362 شمســی 

در قالــب ســی درس در برنامــه  درس هایــی از قــرآن از ســیمای جمهــوری اســالمی 

ایــن مباحــث جهــت  گرفــت.  قــرار  مــردم  اســتقبال  مــورد  و  ایــران پخــش شــد 

اســتفاده هــر چــه بیشــتر توســط حجــت االســالم و المســلیمن محمــد محمــدی 

ــار عالقمنــدان  کتــاب در اختی ــه صــورت  اشــتهاری در هشــت فصــل تنظیــم و ب

گرفتــه اســت. قــرار 

گنــاه و اقســام آن، زمینه هــای پیدایش  عناویــن فصــول ایــن کتــاب عبــارت انــد از: 

گنهــکار،  گنــاه، برخــورد بــا  کنتــرل  گنــاه،  گنــاه، شــناخت مرزهــای  گنــاه، توجیــه 

کســازی. گنــاه، توبــه و پا آثــار و پیامدهــای 
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کبیره گناهان   عنوان کتاب: 
 پدیدآورنده: سّید عبدالحسین دستغیب شیرازی

  مشخصات نشر: دفتر انتشارات اسالمی، سال 1389، قم
------------------------------------------------------  

کتاب به این حقیقت  کتاب و مراجعه به مقدمه و مطالب  با تدّبر مختصری در 
از معلومات ضروری اسالمی  را  کوچکی  المعارف  دائرة  نگارنده،  که  می رسیم 
گناه و امر به معروف  که ترک  کرده است. با این  برای تک تک افراد جامعه تدوین 
کتاب جامعی  و نهی از منکر از واجبات مهم دین است، ولی قبل از این منبع، 

گناهان به زبان ساده و روان باشد، تألیف نشده بود.  که در برگیرندۀ همۀ 
کتاب، استفاده از مدارک اصیل اسالمی  روش شهید دستغیب در تألیف این 
نیز  کبیره  گناهان  تنظیم  و اجماع است. در  قرآن و سّنت و سپس عقل  یعنی 
که در قرآن یا سّنت قطعی،  گناهانی  گرفته است: نخست به   روش جالبی پیش 
کبیره  که  گناهانی  وعدۀ عذاب بر آنها داده شده اشاره می کند، آن گاه به بررسی 
مرحلۀ  در  و  می پردازد،  شده اند  دانسته  بزرگ تر  دیگر  گناهان  از  یا  شده  شمرده 
پایان  یاد می کند. در  کبیره شمرده می شود،  گناه  نزد اهل شرع،  از آن چه  آخر، 

کتاب نیز از توبه و داستان های آموزنده از جهات متعّدد استفاده نموده است. 
سلیقه ای که در تنظیم کتاب به کار رفته، این است که  متن عربی آیات و روایات 
و مدارک در پاورقی کتاب گنجانیده شده است تا عموم مردم، با همان متن فارسِی 
مأنوس، رو به رو باشند و اهل علم و عالقه مندان پژوهش نیز از پاورقی ها بهره برند. 
فّنی  و  علمی  مطالبش  همۀ  که  حالی  عین  در  که  این  کتاب  ویژگی های  از 
کرده است. نگارنده  است، با این حال، حاصل تحقیق خود را برای عموم بازگو 
جز در چند مورد، ازبه کار بردن استدالل و اصطالحات علمی خودداری کرده وبه 
گونه ای مطالب را ارائه داده  که در نهایت سادگی برای عموم قابل استفاده باشد.
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 عنوان کتاب: انسان سازی در قرآن
 پدیدآورنده: محّمدتقی مصباح یزدی؛ تنظیم و تدوین: محمود فتحعلی 

 ،خمینــی امــام  پژوهشــی  و  آموزشــی  مؤسســۀ  انتشــارات  نشــر:   مشــخصات 
سال 1393، قم

------------------------------------------------------    

کتــاب یادشــده، بخشــی از مباحــث اخالقــی آیــت اهلل مصبــاح یــزدی اســت. 

ــی  ــه در قالب ک ــت  ــرآن اس ــالق در ق ــدی اخ ــه جل ــۀ س ــه از مجموع ــر، برگرفت ــن اث ای

ــازی،  ــگاه مج ــتفاده در دانش ــور اس ــه منظ ــای از راه دور و ب ــا آموزش ه ــب ب متناس

ــت.  ــده اس ــن ش ــم و تدوی تنظی

کریــم اســت. الزم  کتــاب، ارائــۀ مباحــث اخــالق از دیــدگاه قــرآن  هــدف اصلــی 

کتاب هــای معــارف قــرآن«، اثــر اســتاد مصبــاح  بــه یــاد آوری اســت »مجموعــه 

کــه بــا روش نویــن، بیــش از بیســت ســال  کتاب هایــی اســت  یــزدی، از جملــه 

ــت.  ــارف اس ــرآن و مع ــوزۀ ق ــگران ح ــتداران و پژوهش ــترس دوس ــه در دس ک ــت  اس

ــرآن، تــالش  ــد از معــارف ق ــۀ دســته بندی ای جدی ــا ارائ کتاب هــا ب اســتاد در ایــن 

ــه  ــش را ب ــاب حیات بخ کت ــن  ــارف ای ــم، مع کری ــرآن  ــات ق ــاس آی ــا براس ــد ت کرده ان

کننــد.  ــرآن را در موضوعــات بنیادیــن بیــان  ــد و نظــر ق گذارن بحــث 

این کتاب، دارای بیست و چهار درس است که در ابتدای هر درس، پس از بیان 

روان و سادۀ مطالب مطروحه، چکیده ای از آنها همراه با چند پرسش از متن، 

کتاب، برای فهم بهتر مباحث، قبل از ورود به  ارائه می شود. ضمنًا تدوین کنندۀ 

کرده تا به مهم ترین  هر درس در قالب عنوان »از دانشجو انتظار می رود...« سعی 

که قرار است مطرح شود، اشاره کند. عناوین بیست وچهارگانهݘ درس ها  مطالبی 
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عبارت اند از:  

کمــال و مطلــوب نهایــی از دیــدگاه 	  درس اّول: اصــول موضوعــۀ علــم اخــالق؛ 

گون  گونا قــرآن؛ تأثیــر تــالش انســان در رســیدن بــه هــدف از منظر قــرآن؛ جهــات 

مفاهیــم اخالقــی. 

رابطــۀ 	  اســالمی؛  اخــالق  نظــام  در  ســعادت  مصــداق  و  مفهــوم  دوم:  درس 

جهان بینــی و ســعادت؛ جایــگاه انســان و راه وصــول بــه ســعادت در نظــام 

ــر  ــزه؛ تأثی ــت و انگی ــر نّی ــالم و تأثی ــی اس ــاس ارزش اخالق ــالمی؛ اس ــالق اس اخ

کار و درجــات نّیــت.  تکوینــِی نّیــت بــر 

درس ســوم: رابطــۀ ایمــان و عمــل از نــگاه قــرآن؛ منشــأ ارزش ایمــان؛ آشــنایی بــا 	 

ــق و مراتــب ایمــان؛ چگونگــی جمــع 
ّ
گناهــان؛ شــناخت متعل راه هــای جبــران 

کفــر.  ایمــان و 

بــا راه هــای تحصیــل ارزش هــای اخالقــی و ایمــان؛ 	  درس چهــارم: آشــنایی 

کار  انگیزه هــای  نیرومند تریــن  بازشناســی  ایمــان؛  و  علــم  رابطــۀ  تبییــن 

شایســته. 

درس پنجــم: شــناخت موانــع ایمــان و عوامــل ســقوط انســان؛ تبییــن ضــرورت 	 

رابطــۀ  و غریــزه؛  کارکردهــای عقــل  نفــس؛  گــون در  گونا گرایش هــای  وجــود 

هــوای نفــس و دنیــا و دلیــل مذمــوم بــودن دلبســتگی بــه دنیــا؛ نظــر قــرآن دربــارۀ 

شــیطان و آشــنایی بــا راه هــای نفــوذ شــیطان در انســان. 

درس ششم: موضوع علم اخالق؛ اهّمیت خداشناسی در اخالق؛ انگیزه های 	 

ی معرفت و شناخت. 
ّ
کل خداشناسی؛ موانع 
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درس هفتــم: تبییــن تقلیــد نکوهیــده و پســندیده بــا توّجــه بــه آیــات قــرآن؛ 	 

گمــان؛ موانــع اندیشــۀ درســت از  ی از ظــّن و  توضیــح نادرســت بــودن پیــرو

دیــدگاه قــرآن؛ نقــش و تأثیــر روانــی و رفتــاری معرفــت. 

درس هشــتم: راه هــای تحصیــل محّبــت الهــی؛ موانــع محّبــت الهــی؛ آثــار 	 

روانــی و رفتــاری شــناخت افعــال الهــی؛ نقــش تربیتــی خــوف و رجــا بــر اســاس 

کریــم.  آیــات قــرآن 

نفس؛ 	  ویژگی های  و  ابعاد  اخالق؛  و  روان شناسی  ارتباط  تبیین  نهم:  درس 

گون نفس و ارتباط آنها.  آشنایی با پدیدۀ بقا و شاخه های آن؛ انگیزه های گونا

یشۀ شقاوت و گمراهی ها؛ نقش توّجه و بیداری نفس 	  درس دهم: نظر قرآن دربارۀ ر

ت آن؛ آثار توّجه به نفس. 
ّ
در سعادت انسان؛ قلمرو ارزش گذاری اخالقی و عل

درس یازدهم: آشنایی با میل به قدرت و مظاهر آن در وجود انسان؛ گرایش های 	 

گون برخاسته از قدرت طلبی؛ شرایط فعّال شدن قدرت طلبی در انسان؛  گونا

شناخت های مؤّثر در جهت دهی قدرت طلبی. 

درس دوازدهم: نقش معرفت و شناخت در جهت دهی به میل به بقا؛ پی بردن 	 

به ارزش میل به بقا و آثار و لوازم و مقّدمات آن به لحاظ اخالقی؛ نظر قرآن 

دربارۀ میل به بقا در انسان؛ بازشناسی حکمت ترس از مرگ در وجود انسان؛ 

راه های مقابله با ترس افراطی از مرگ. 

ت و گریــز از رنــج در وجــود انســان؛ عوامــل نکوهــش 	 
ّ

درس ســیزدهم: میــل بــه لــذ

لذایــذ  انــواع  قــرآن دربــارۀ  لذایــذ؛ دیــدگاه  ترجیــح  ت طلبــی؛ معیارهــای 
ّ

لذ

ی.  دنیایــی متزاحــم بــا لذایــذ اخــرو
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درس چهاردهم: دیدگاه قرآن دربارۀ غریزۀ جنسی؛ شرایط بهره گیری مطلوب 	 

قرآن دربارۀ  ازدواج؛ موضع  انگیزه های مثبت  به  بردن  از غریزۀ جنسی؛ پی 

ینت و جمال.  مسکن، لباس، ز

درس پانزدهــم: تفــاوت میــان مــال و ملــک و ارزش اخالقــی؛ دیــدگاه قــرآن 	 

دربــارۀ عالقــه بــه مــال و فرزنــد؛ تعریــف و انــواع عاطفــه؛ چیســتی احساســات 

و انفعــاالت. 

کــه 	  درس شــانزدهم: علــل و عوامــل ارزش اخالقــی زندگــی اجتماعــی؛ عواملــی 

ــی در 
ّ
کل ــای  ک ه ــوند؛ مال ــی می ش ــی اجتماع ــه زندگ ــان ب ــش انس گرای ــبب  س

ــه دیگــران.  ــواع نیازهــای انســانی ب اخــالق اجتماعــی؛ ان

درس هفدهــم: مبانــی حقوقــی و اخالقــی خانــواده در قــرآن؛ نقــش عواطــف در 	 

ــای  ــه؛ معن ــاد جامع ــور اّتح ــارۀ مح ــالم درب ــر اس ــه؛ نظ ــای جامع ــش و بق پیدای

والیــت و نظــر اســالم دربــارۀ معیــار روابــط اجتماعــی و بیــن المللــی. 

ک عدالــت اجتماعــی و چگونگــی تشــخیص آن؛ معنــای 	  درس هجدهــم: مــال

نشــانه های جامعــۀ صالــح؛ معانــی  قــرآن؛  واژۀ اصــالح در  رفتــه در  کار  بــه 

گــون اصــالح و افســاد.  گونا

درس نوزدهــم: خاســتگاه وجــوب و پســندیده بــودن وفــای بــه عهــد؛ نظــر قــرآن 	 

دربــارۀ پیمان شــکنی و پیامدهــای آن؛ تبییــن حــّق حیــات و عوامــل بازدارنــده 

ی افــراد از منظــر قــرآن.  از قتــل نفــس؛ حفــظ حرمــت و آبــرو

درس بیســتم: شــناخت عوامــل اصلــی پیدایــش حســد و راه هــای مبــارزه با آن؛ 	 

آشــنایی بــا تقســیم بندی ارزش هــای اخالقــی اســالمی مربــوط بــه امــور مالــی. 
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کاربردهــای زکات؛ شــرایط 	  درس بیســت و یکــم: مصادیــق احســان در قــرآن؛ 

انفــاق و مــوارد و مراتــب آن براســاس آیــات قــرآن. 

درس بیســت و دّوم: مهم تریــن ابــزار تبــادل اطالعــات و معلومــات؛ بازشناســی 	 

ارزش هــای مثبــت ســخن؛ تبییــن مراتــب مختلــف امــر بــه معــروف و نهــی از 

منکــر؛ آشــنایی بــا شــرایط و نــکات الزم در امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر. 

گــوش دادن بــه ســخن باطــل؛ نظــر قــرآن دربــارۀ 	  درس بیســت و ســوم: آثــار 

کــه: چــرا بــه هــر ســخنی نمی تــوان  شــنیدن ســخن دیگــران؛ پاســخ ایــن پرســش 

گــوش داد؟

بــا شــخص 	  برخــورد  انــواع وظایــف در  بــا  آشــنایی  و چهــارم:  بیســت  درس 

کفــار غیــر حربــی؛ دیــدگاه  متجــاوز؛ دســتور اســالم دربــارۀ روابــط و رفتــار بــا 

اســالم در بــاب ارزش و حــّق جهــاد.
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 عنوان کتاب: قلب سلیم
 پدیدآورنده: سید عبدالحسین دستغیب؛ مقدمه، تنظیم و تصحیح متن: 

سیدمحّمدهاشم دستغیب

  مشخصات نشر: هاتف ، سال 1395، مشهد                    
------------------------------------------------------  

کــردن مــردم از رذائــل اخالقــی و زشــتی های نفــس و بــه  ک  وظیفــهݘ انبیــاء، پــا

کــردن زمینــه بــرای بــارور شــدن اعمــال و اعتقــادات اســت،  تعبیــر دیگــر مســاعد 

گــر بیماری هــای  کــه از آیــات و اخبــار بســیاری اســتفاده می گــردد ا همان طــور 

انــدرون برطــرف نگــردد آنچــه اســباب هدایــت از جهــت تعلیمــی اســت نتیجــه 

عکــس دارد. برنامــهݘ تزکیــه انبیــا نیــز در دو مرحلــهݘ بیــرون و انــدرون دنبــال می شــود، 

کبیــره اســت و تــا شــخص از همــهݘ  گناهــان  تزکیــه نســبت بــه افعــال، همــان تــرک 

کبائــر پرهیــز نکنــد نبایــد انتظــار داشــته باشــد اعمالــش ســودمند شــود.

اینجاست که شهید محراب آیت اهلل دستغیب پس از کتاب گناهان کبیره به فکر 

تکمیل آن در مرتبه دوم تقوی افتاد و به تعبیر خودش »قلب سلیم« کالس دوم این راه است. 

کــرده اســت، بخــش اول در عقایــد و  کتــاب را در دو بخــش عمــده تنظیــم  ایــن 

کــه  ــه هــر چــه  ک باشــد و ب بخــش دوم در اخــالق، از آنچــه بایــد نفــس انســانی پــا

بایســتی آراســته شــود بــا بیانــی رســا و قلمــی شــیوا بــه رشــتهݘ تحریــر درآورده اســت. 
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 عنوان کتاب: مهارت های زندگی
 پدیدآورنده: سّید مهدی خطیب

  مشخصات نشر: انتشارات دارالحدیث، سال  1396، قم                   
------------------------------------------------------  

کــه ایــدۀ  ــرای افــرادی اســت  کاربــردی و در قالــب جدیــد ب کتــاب بــه شــیوۀ   ایــن 

کــه نگارنــده، مهارت هــای  تغییــر  را در ســر می پروراننــد. در ابتــدا مقــرر شــده بــود 

یــا چهارگانــه( در منابــع اســالمی را  مــادر )هماننــد مــدل مهارت هــای ده گانــه 

کــه مطالعــۀ تطبیقــی و شــکل  ــا مطالعــات نخســتین نشــان داد  کنــد؛ اّم بررســی 

معنــای  بــه  آن،  ماننــد  و  ده گانــه  مهارت هــای  بــرای  اســالمی  شــواهد  یافتــن 

کــردن مهارت هاســت، نــه اســتخراج دیــدگاه اســالم در بــاب مهارت هــا.  اســالمیزه 

از ایــن رو، نویســنده در ابتــدا مهارت هــای ناظــر بــه موقعیت هــای خــاّص زندگــی را 

گام دوم، مهارت هــای اصلــی و بنیادیــن را  کــرده و ســپس در  شناســایی و بررســی 

کشــیده اســت.  از دل ایــن مجموعــه بیــرون 

کمــک می کنــد تــا دیــدگاه  کتــاب مهارت هــای زندگــی بــه مربیــان و مشــاوران 

دیــن را در رابطــه بــا راه کارهــای غلبــه بــر مشــکالت زندگــی بداننــد و آنهــا را در مقــام 

گیرنــد.  کار  عمــل بــه 

کتاب در یازده فصل تدوین شده است که هر فصل به بیان یکی از مهارت های 

زندگی می پردازد. 

	 فصل اّول: مهارت های ارتباط میان فردی؛

	 فصل دوم: مهارت تصمیم گیری؛

	 فصل سوم: مهارت بهره مندی از جوانی؛
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	 فصل هــای چهــارم، پنجــم و ششــم: مهــارت شــادی، مهــارت خویشــتن داری 

جنســی و مهــارت مقابلــه بــا خشــم؛

	 فصل هــای هفتــم تــا یازدهــم: مهارت هــای مقابلــه بــا اختالفــات زناشــویی، 

مهــارت مقابلــه بــا شکســت، مهــارت مقابلــه بــا فقــدان و داغ دیدگــی، مهــارت 

ــش.  ــارت نیای ــرگ و مه ــراس از م ــا ه ــه ب مقابل
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 عنوان کتاب: منتخب میزان الحکمة
 پدیدآورنده: محّمد محّمدی ری شهری؛ تلخیص: سّید حمید حسینی 

  مشخصات نشر: دار الحدیث، سال 1۴22ق، قم
------------------------------------------------------   

میزاُن الِحکَمة، دانش نامۀ حدیثی نوینی است، شامل 564 عنوان، 4260 باب 

با ترجمه فارسی  نیز 6850 حدیث  و 23030 حدیث. منتخب میزان الحکمة 

این  است.  موضوعی  صورت  به  فرعی  عنوان   1917 و  اصلی  عنوان   419 در 

که مضمون اخالقی  ی احادیثی است  کتاب ناظر به روایات فقهی نیست و حاو

تنظیم  در  ف 
ّ
مؤل اعتقادی اند.  و  فکری  مسائل  با  مرتبط  یا  دارند  اجتماعی  یا 

اثر از مصادر روایی شیعه و اهل سّنت سود جسته و پیش از بیان روایات  این 

معصومان در هر موضوع، نخست آیات مربوط به آن را آورده است. ترتیب 

کتاب بر اساس مدخل های عربی و به صورت الفبایی است. متن عربی آیات و 

روایات با اعراب گذاری در سمت راست صفحه )صفحات زوج( و ترجمۀ آنها 

در صفحه روبه رو)صفحات فرد( آمده است. 

موضوع بنــدی متــون اســالمی، اعــم از قــرآن و حدیــث، در ایــن مجموعــه بــه 

ــا نیازهــای روز در زمینه هــای مختلــف اعتقــادی،  ــردی و منطبــق ب کارب صــورت 

یخــی و... اســت.  اخالقــی، سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی، تار

محتوایی  تحلیل  از  بهره گیری  با  اّما  نشده،  پرداخته  روایات  اسناد  به  گرچه  ا

احادیث و چینش احادیث مشابه و هم مضمون با قرآن و عقل و دیگر احادیث 

گذارده شده است.  کنار  معتبر، تا حدودی احادیث نامعتبر، 

کتاب های واسطه استخراج نشوند )به استثنای  سعی شده متن احادیث از 



سطح یک/ آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی/حدیث56

که واسطه از آن  کنز العّمال( مگر در موارد دست نیافتن به منبعی  بحاراألنوار و 

کتاِب واسطه ذکر شده و نام منبع اصلی در  کرده است. در این صورت، نام  نقل 

ی«.  کنار آن آمده است. مثاًل »مستدرک الوسائل:... به نقل از العتیق غرو

تنظیم منابع و پاورقی ها بر اساس میزان اعتبار است و منابع ضعیف بر قوی 

مقّدم نشده اند، مگر در موارد خاص. 

ــع شــیعی و اهــل  کــردن مناب از اقدامــات درخــور توجــه در ایــن مجموعــه، جــدا 

ابتــدا  در  منابــع شــیعی  مثــاًل،  کــه  ایــن صــورت  بــه  اســت.  پاورقــی  در  ســّنت 

گذاشــته  آمده انــد و میــان آنهــا ویرگــول قــرار دارد و پــس از اتمــام آنهــا نقطه ویرگــول 

ــته  گذاش ــول  ــز ویرگ ــا نی ــان آنه ــه در می ک ــد  ــّنت می آین ــل س ــع اه ــد مناب ــده و بع ش

شــده اســت. 

میــزان الحکمــة، نخســت بــه عربــی و در ده جلــد بــه چــاپ رســید. چــاپ بعــدی 

آن در چهــار جلــد همــراه بــا یــک جلــد فهرســت بــا اصطالحــات ســودمند عرضــه 

شــد و چــاپ اخیــر آن همــراه ترجمــۀ فارســی، در پانــزده جلــد منتشــر شــده اســت. 

یــاد از نخســتین چــاپ میــزان الحکمــة، نویســنده را بــر آن داشــت  اســتقبال ز

کنــون هــم بــه  کنــد و تا تــا بــا همــکاری تعــدادی از محققــان، اقــدام بــه تکمیــل آن 

گــون چــاپ و نشــر  یافتــه اســت. گونا صورت هــای 
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عــا، کتــاُب          
ُ

 عنــوان کتــاب: اصــول کافــی، جلــد2 )کتــاُب االیمــان و الکفــر، کتــاُب الّد
کتاُب العشــرة( فضــِل الُقــرآن، 

کلینی؛ مترجم، حسین انصاریان   پدیدآورنده: محّمد بن یعقوب 
  مشخصات نشر:  دارالعرفان، سال 1397، قم

------------------------------------------------------  

ــه  ــب اربع کت ــع از  ــن منب ــن و معتبرتری ــیعه و مهم تری ــی ش ــع حدیث ــی از مناب الکاف

گــردآوری کرده  اســت. الکافی  کتــاب را در مــدت بیســت ســال  اســت. نویســنده، 

کــه در ســه بخــش اصــول، فــروع و روضــه تألیــف شــده، محــل رجــوع عالمــان 

کافــی« مشــهور ترین بخــش الکافــی محســوب می شــود.  شــیعه اســت. »اصــول 

کافــی«، روایــات ائّمــه معصــوم در موضوعاتــی هم چــون:  در بخــش »اصــول 

کفــر، فضــل قــرآن و ایمــان  عقــل و جهــل، فضــل علــم، توحیــد، حّجــت، ایمــان و 

بررســی شــده اســت.

که مؤلف آن، در زمان امامت امام عسکریمتولد  کتاب آن است  امتیاز این 

کتاب را در زمان غیبت صغرای امام زمان نوشته و از نزدیک  ترین  شده و 

گروهی از عالمان شیعه معتقد  کتاب ها به دوران حضور اهل بیت است. 

گروهی از عالمان شیعه، وجود  به صّحت تمامی روایات آن بوده اند و در مقابل، 

کتاب  این  نام گذاری  شده  گفته  دارند.  قبول  را  الکافی  در  ضعیف  احادیث 

منتسب به امام زمان است؛ ولی بسیاری از علما با این ادعا مخالفت کرده اند. 

کالم خــود  کتــاب بــه الکافــی، دو نکتــه بیــان شــده اســت:  در علــت نام گــذاری 

ــرای همــۀ  کتــاب، ب ــد: ایــن  کــه می گوی کتــاب طهــارت اســت  کلینــی در خطبــۀ 
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کافــی اســت.  فنــون علــم دیــن، 

کتــاب آورده، احادیــث را بــر اســاس معیــار عــدم  کلینــی چنان کــه در مقّدمــۀ 

کــه  کــرده اســت و در آن جــا  ــا اجمــاع جمــع آوری  ــرآن و موافقــت ب ــا ق مخالفــت ب

کــه در نظــرش بــه  وجهــی بــرای ترجیــح نمی دیــد، یکــی از دو روایــت متعــارض را 

صّحــت نزدیک تــر بــوده، برگزیــده اســت. 

کتابچۀ  کلینی در زمان تألیف الکافی با استفاده از اصول اربع مائة )چهارصد 

حدیثی که توسط اصحاب ائّمه نوشته شده بودند( و دیدار حضوری با اصحاب 

کم ترین  با  را  احادیث  بودند،  دیده  را  اصحاب  که  کسانی  یا   اطهار ائمۀ 

در  تحقیق  برای  را  راه  اربعه،  نّواب  با  هم زمانی  است.  آورده  دست  به  واسطه 

درستی یا نادرستی احادیث هموار ساخته بود. البته نسبت به قسمت اخیر این 

کتب  کتاب بر ائّمه، رسم شایعی نبوده و نسبت  گفت: عرضۀ  ادعا باید 

کلینی هیچ ارتباط  کتب عرضه نشده، اندک است. به عالوه،  عرضه شده به 

کتاب، دیگر خصوصیت  ویژه ای با نّواب اربعه نداشته است. نظم و جامعیت 

کتاب به لحاظ نظم و ترتیب در دسته بندی روایات، تعداد  الکافی است. این 

در  کاملیت  و  جامعیت  جهت  به  و  احادیث  سند  سلسله  تمامیت  و  روایات 

و...  اجتماعی  اخالقی،  فقهی،  اعتقادی،  نظیر  مختلف  موضوعات  برگیرنده 

منحصر به فرد است. 

کافی« ارائه نماید.  کوشیده است ترجمه ای روان از »اصول  مترجم این اثر نیز 

مترجم ضمن توجه به باطن و محتوای کالم ائّمه، نزدیک ترین و سلیس ترین 
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ضمن  پژوهشی،  اثر  این  در  ی  و است.  کرده  گزینش  را  فارسی  معادل  واژگان 

و ترجمه ها  کتب لغت  فراوان به  و فارسی و مراجعۀ  رعایت دستور زبان عربی 

از لغات درست، دقیق، مناسب و خوش آهنگ استفاده  کتاب،  و شروح این 

کافی داشته است.  کتاب شریف اصول  کامل به متن  نموده و سعی در وفاداری 
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 عنوان کتاب: نهج البالغه، حکمت ها
 پدیدآورنده: شریف رضی

کتاب توسط ناشرین متفاوت و مترجمین مختلف چاپ    مشخصات نشر: این 
شده است.

------------------------------------------------------

کلمــات قصــار  کتــاب مشــتمل بــر خطبه هــا، نامه هــا، فرمان هــا، حکمت هــا و  ایــن 

امیرمؤمنــان علــی  اســت. البتــه متأســفانه مطالــب و بیانــات حضــرت در عصــر 

پیامبــر خــدا، در جنگ هــا، در نمایندگــی حضرت از ســوی پیامبر در شــهرها 

و بــالد مختلــف، ثبــت و ضبــط نشــده اســت. 

کــه بــا موافقــت خلفــا، بیــان می کــرد، بــاز هــم ثبــت نشــده اســت؛  حتــی مطالبــی را 

کوتــاه حکومــت  پــس نهــج البالغــه، فقــط برخــی از فرمایشــات امــام در دوران 

ــه جمــع آوری و  کــه مرحــوم ســید رضــی از ســال چهارصــد هجــری، ب ایشــان اســت 

ضبــط آنهــا کوشــید و بــه رشــتۀ تحریــر در آورد. 

نهج البالغه مشتمل بر سه فصل است: 

فصل اول: خطبه ها و اوامر؛ 	 

فصل دوم: نامه ها و وصایا؛ 	 

فصل سوم: کلمات قصار.	 

ایــن کتــاب شــریف، بــه جهــت انتســابش بــه امــام علــی، در بین شــیعه، اهمیت 

ــت فصاحــت و بالغــت 
ّ
و رواج فــوق العــاده ای دارد. در بیــن اهــل ســّنت نیــز، بــه عل

بی نظیــرش، مــورد توجــه بســیاری از علمــای گذشــته و حــال آنهــا بــوده و هســت.

نهــج البالغــه، حــاوی ســخنانی شــگفت انگیز در مــورد توحید، عدل، خلقــت، زن 
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و مــرد، تقــوا، مذمــت دنیــا، شــیطان، نکوهــش بعضــی از صحابــۀ پیغمبــر، امتیــازات 

خانــدان رســالت، اوصــاف مّتقیــن، مؤمنیــن و منافقیــن، توضیــح بعضــی از آیــات 

 ،قــرآن، دربــارۀ بنــی امیــه، یــاد مــرگ، دولت هــا و ملت هــا، اوصــاف آل محّمــد

فضایــل و رذایــل اخالقــی، مشــاوره، توبــه، تــوّکل، ُشــکر و ُکفــر نعمت، عاقــل و جاهل، 

کــدام،  کــه هــر  انــواع جهــاد، راه آســایش دنیــا، عدالــت و صدهــا موضــوع دیگــر اســت 

کــرد.  تشــنگان معرفــت را ســیراب خواهــد 

کتــاب، شــروح مختلفــی از علمــای اهــل ســّنت و شــیعه  ــه دلیــل اهمیــت ایــن  ب

کتــاب یــا بخش هایــی از آن نوشــته شــده و بارهــا بــه زبان هــای زنــدۀ دنیــا  بــر تمامــی 

ترجمــه و چــاپ شــده اســت. 
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کبر  عنوان کتاب: جهاد ا
پدیدآورنده: سید روح اهلل موسوی خمینی 

  مشخصات نشر: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سال 1372، تهران
------------------------------------------------------ 

گران قدر و بسیار تاثیرگذار امام  کبر یا مبارزه با نفس، اثر مختصر اما  کتاب جهاد ا

خمینی در موضوع سیر و سلوک و عبادت و معرفت است. این کتاب، تقریر 

که توسط حجت االسالم  بیانات و رهنمودهای ایشان در نجف اشرف است 

گردیده است. ایشان خود در  و المسلمین سّید حمید روحانی، تقریر و تنظیم 

که در نجف اشرف در حال تبعید  این باره می گوید: امام خمینی در سال هایی 

یده و در فرصت های  به سر می بردند، از رسالت مقدس سازندگی، غفلت نورز

و  سازنده  سخنان  با  پرداخته،  روحانی  دانش پژوهان  اندرز  و  پند  به  مناسب 

و  روحانی  قوای  تقویت  خودسازی،  به  را  روحانیت  جامعۀ  خویش  بیدار کنندۀ 

و  بیانات شیوا  از  کتاب، بخش هایی  این  در  نفس دعوت می کردند.  با  مبارزه 

در  مناسب  فرصت های  در  که  اخالقی  مسائل  زمینۀ  در  خمینی  امام  سازندۀ 

گرفته است.  کرده است، در دسترس عموم قرار  نجف اشرف ایراد 

کتاب عبارت اند از: سفارش به حوزه های علمیه؛ سفارش به طالب؛  عناوین 

شعبانیه؛  مناجات  از  نکاتی  الهی؛  عنایات  نفس؛  تزکیۀ  و  تهذیب  اهمیت 

حجاب های انسان؛علم و ایمان؛ قدم اول در تهذیب؛ هشدار دیگر. 

کتــاب حاضــر بارهــا چــاپ شــده اســت و در ســال 1372 توســط مؤسســۀ تنظیــم 

ــا نوشــته های توضیحــی،  ــار امــام خمینــی، بازنگــری شــده و همــراه ب و نشــر آث

مجــددًا بــه چــاپ رســیده اســت. در پانوشــت ها منابــع روایــات همــراه بــا ترجمــۀ 
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کــه در متــن آمــده همــراه بــا  کامــل روایــت، همچنیــن تکمیــل آیاتــی  فارســی و متــن 

ترجمــه و نشــانی آیــات و توضیحــات مفیــد دیگــری آورده شــده اســت. در بخــش 

کتــاب نیــز نــکات برجســته تحــت عنــوان »فرازهــای برگزیــده« بــه خواننــده  پایانــی 

کتــاب، بیشــتر طــالب و روحانیــون هســتند؛ اّمــا  ارائــه شــده اســت. مخاطــب 

کتــاب می توانــد مــورد اســتفادۀ  مطالــب ســاده و روان و در عیــن حــال عمیــق 

گام برمی دارنــد.  کــه در مســیر خودســازی و مبــارزه بــا نفــس،  تمــام افــرادی باشــد 
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 عنوان کتاب: در جستجوی عرفان اسالمی 
 پدیدآورنده: محّمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: محّمدمهدی نادری قمی 
  مشــخصات نشــر:  انتشــارات مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی، چــاپ 

چهــارم، ســال 1390، قــم

------------------------------------------------------ 

کتاب در جست وجوی عرفان اسالمی در واقع مجموعه مباحثی است که استاد 

بیان  اسالمی  عرفان  موضوع  پیرامون  متعدد،  جلسات  طی  در  یزدی  مصباح 

داشته اند. 

انــواع  قبیــل  از  عرفــان  دربــارۀ  کلیاتــی  بــه  نوشــتار،  ایــن  نخســت  فصــل  در   

تمایــالت انســانی و توضیــح خودشــکوفایی و ناخودشــکوفایی آنهــا، تمایــالت 

عرفانــی بــه عنــوان تمایــالت اصیــل آدمــی، پاســخ بــه پرســش هایی چــون: »عرفــان 

کیســت؟« و نیــز شــرح رابطــۀ عرفــان بــا فلســفه، عقــل و شــرع  چیســت؟«، »عــارف 

ــت.  ــده اس ــه ش پرداخت

که به مسأله تحریف و انحراف در آموزه های عرفانی  کتاب  در فصل دوم این 

عوامل  تحلیل  انحرافات،  و  تحریف  منشأ  چون:  مباحثی  یافته،  اختصاص 

یج  صوفی گری، بحث شده است.  انحراف در عرفان، استعمار و عرفان سازی و ترو

بــه  اســالمی،  عرفــان  شــاخصه های  دربــارۀ  بحــث  ضمــن  ســوم،  فصــل  در 

بــر  تبییــن شــاخصه های عرفــان صحیــح  انســانی،  پیشــینۀ عرفــان در جوامــع 

کتــاب و ســّنت پرداختــه  مبنــای تحلیــل عقلــی و ویژگی هــای عرفــان اســالمی در 

شــده، و پــس از ارائــۀ پاســخ هایی از امــام باقــر و امــام صــادق، بــه ســؤال 

 ــی ــام خمین ــان، ام ــوی انس ــادی و معن ــد م ــودن دو بع ــارب ب ــا متق ــارض ی متع
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بــه عنــوان تجســمی از عرفــان راســتین معرفــی شــده و از مســائلی همچــون رجــوع 

و  روحانیــت  در  عرفــان  انحصــار  عــدم  مکاتــب،  دیگــر  عرفانــی  آموزه هــای  بــه 

همه جانبــه بــودن ســیر عرفانــی، ســخن بــه میــان آمــده اســت. 

در فصــل چهــارم، راه صحیــح نیــل بــه مقامــات عرفانــی معرفــی شــده اســت. در 

ایــن فصــل ابتــدا ضمــن اشــاره بــه شــناخت راه صحیــح بــا اســتفاده از عقــل و نقــل 

کیــد بــر لــزوم رجــوع بــه اهل بیــت، بــه موانــع مهــم ســیر إلــی اهلل اشــاره  و بــا تأ

شــده اســت. مراحــل ســیر و ســلوک، مشــارطه، مراقبــه و محاســبه، مراحــل مراقبــه، 

ذکــر و جایــگاه آن، و نمــاز و راز خیرالعمــل بــودن آن از مباحــث مطــرح شــده در 

ایــن فصــل اســت. 

کرامــت پرداختــه و بررســی حقیقــت  کشــف و  در فصــل پنجــم بــه بررســی مســأله 

کرامــت و حقیقــت و ماهیــت آن، عرفــان حقیقــی و ســیر و  کشــف و مکاشــفه، 

ســلوک و نیــاز بــه اســتاد، از مباحــث پایانــی ایــن نوشــتار اســت.
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کوچه های آفتاب )جستاری در عرفان اسالمی(  عنوان کتاب: در 
 پدیدآورنده: محّمدتقی مصباح یزدی 

ــال  ــی، س ــام خمین ــی ام ــی و پژوهش ــۀ آموزش ــارات مؤسس ــر: انتش ــخصات نش   مش
1390، قــم

------------------------------------------------------ 

در  مصباح یزدی  محّمدتقی  آیت اهلل  سخنرانی های  از  گلچینی  کتاب،  این 
مورد مباحث اخالقی و عرفانی است؛ در این سخنرانی ها مباحثی مانند انواع 
عملی،  و  نظری  عرفان  عرفانی،  تمایالت  او،  روحی  نیازهای  و  انسان  تمایالت 
معنای عارف، رابطه بین عرفان، فلسفه و عقل، دیدگاه دین اسالم در این باره، 
آموزه های  در  انحرافات  و  تحریف ها  انواع  عرفان،  و  شرع  نبودن  یا  بودن  مالزم 
عرفانی، شاخص های عرفان اسالمی و راستین، راه های نیل به مقامات عرفانی، 
کشف و  کرامت، مکاشفه و حقیقت آن، فرق سحر و جادو با  کشف و  مسأله 
کرامت، رابطۀ شریعت و طریقت، مراحل سیر و سلوک و ضرورت نیاز به استاد، 
شخصیت  ادیان،  تحریف  قلبی،  و  لفظی  ذکر  مراقبه،  خودسازی،  راه کارهای 
معنوی امام خمینی و لزوم رجوع به اهل بیت در مسائل سیر و سلوکی 

مطرح شده است. 
پاسخ  زمینه  این  در  موجود  شبهات  از  برخی  به  سخنرانی ها  این  در  نگارنده 

گفته است.
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 عنوان کتاب:داستان های شگفت
 پدیدآورنده: سّید عبدالحسین دستغیب شیرازی

  مشخصات نشر: دفتر انتشارات اسالمی، سال 1362، قم
------------------------------------------------------  

کرامات ایشان به افراد  کتاب، داستان هایی از عنایات معصومان و  در این 
نیازمند مانند: شفا دادن و دست گیری در بیابان و داستان های عبرت آموز دیگر 

آورده شده است. 
آیت اهلل دستغیب در مقّدمهݘ می نویسند: چون هریک از این داستان ها موجب 
تقویت ایمان به غیب و رغبت قلوب به عالم اعلی و توّجه به حضرت آفریدگار 
کردم تا فرزندانم و سایر خوانندگان بهره مند شوند و خصوصًا  است، آنها را ثبت 
که  در شداید و مشکالت، دچار یأس نشوند؛ دل به پروردگار قوی دارند و بدانند 
دعا و توسل را آثاری است حتمی، چنانچه سعی در تحصیل مراتب تقوا و یقین را 

مقامات و درجاتی است که از حّد ادراک بشری افزون است. 
برخی از عناوین کتاب عبارت اند از: 
	  صدقه، مرگ را به تأخیر می اندازد؛ 

	  اثر عزاداری حسینی ؛ 
	  شفای هفت مریض در یک لحظه؛ 

	  آنچه صالح است باید خواست؛ 
	  از آسمان ماهی می بارد؛ 

.معجزۀ عسکریین  	
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 عنوان کتاب: نقطه های آغاز در اخالق عملی
کنی  پدیدآورنده: محّمد رضا مهدوی 

  مشخصات نشر: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، سال 1371 ، تهران                   
------------------------------------------------------  

ف تا به حال چهار مرتبه 
ّ
که بنا به نوشتۀ خود مؤل کتابی است در موضوع اخالق 

گردیده است.  بازبینی شده و غلط های آن تصحیح 
سوی  از  هفتگی  محاضرات  صورت  به  اخالق  درس  عنوان  به  کتاب  متن 
ایراد   صادق امام  دانشگاه  دانشجویان  برای  کنی  ی  مهدو اهلل  آیت  مرحوم 
که پس از پیاده شدن از نوار با تغییراتی به چاپ رسیده است. مقدمۀ  می شده 
ُبعد  و  گون  گونا دیدگاه های  از  اخالق  علم  بیان  اخالق،  تعریف  به  کتاب  این 
کلی از  ارزشی در اخالق عملی پرداخته و با تقسیم بندی غرائز، یک نتیجه گیری 
که بیشتر  کتاب آمده  بحث می نماید. مطلبی تحت عنوان درآمد بعد از مقّدمۀ 
ف نکاتی 

ّ
کیفیت و چگونگی تهذیب اخالق می پردازد. در این قسمت، مؤل به 

را یادآور می شود و عناوین نقاط آغاز اخالق عملی را بازگو می کند. 
نویسنده در بیان تأیید و تشریح موضوعات از آیات متناسب و روایات فراوان 
کرده و حکایات و قصص از قرآن و اخبار ذکر  از ائّمۀ معصومین استفاده 
از  فان سابق در این موضوع را عینًا 

ّ
نموده است. هم چنین نظریات علما و مؤل

کتاب  کرده است. با دقت در متن  کتب اخالقی، تفاسیر و دیوان های ُشعرا نقل 
یا  قرآنی  مؤّید  بدون  کتاب حاضر  در  را  نویسنده، هیچ عنوانی  که  در می یابیم 
روایی نیاورده است. به طور عمده در آخر موضوعات با مقایسۀ اقوال و نظریات 
که بسیار سودمند و خالصۀ  اهل فن، مطلبی تحت عنوان »نتیجه« آمده است 

نظر خود ایشان است. 
کتاب عبارت اند از: عناوین 
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خداشناسی(؛ برای  مقدمه ای  النفس،  )معرفة  خداشناسی  و  خودشناسی   	
گام برای سالک الی اهلل(؛ گاهی و احساس مسئولیت )دومین  	 خودآ

گاهی یا تذّکر؛  	 خداآ
	 تفّکر و تدّبر)سیر در آفاق و انفس(؛ 

ی و تبّری(؛
ّ
	 حّب و بغض )تول

	 علم به شرایع و احکام دین؛
	 همراهی با صّدیقان؛ 

	 ترک محّرمات و خویشتن داری و پرهیز از تمایالت نفسانی؛ 
	 توبه و استغفار؛ 

	 ادای فرائض و واجبات؛ 
	 التزام عملی به نوافل و مستحبات و ترک مکروهات؛ 

کیفیت هر یک از آنها؛  	 مرابطه، مراقبه، محاسبه، معاقبه و 
یا و نفاق؛  	 نیت، اخالص و اسباب و عوامل خلوص، پرهیز از شرک و ر

یاضت و مجاهدت نفس؛  	 ر
	 نظم و انضباط و تقسیم اوقات؛ 

	 غنیمت شمردن فرصت ها؛
	 خدمت به بندگان خدا؛

	 توکل و اعتماد بر خداوند؛ 
	 حسن سلوک و خوش رفتاری با مردم؛ 

	 زهد و آثار آن؛
	 قناعت؛

	 رعایت آداب و سنن دینی، عرفی، اجتماعی و مباحثی دربارۀ تواضع.
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 عنوان کتاب: سیاحت غرب
 پدیدآورنده: سیدمحمدحسن نجفی قوچانی
گویا، سال 1377، تهران   مشخصات نشر: 

------------------------------------------------------  

ســید محمــد حســن حســینی )1295-1363ق( ملقــب بــه آقــا نجفی قوچانــی از 

کــه فقیــه،  ی  دانشــمندان شــیعه و عالمــان دینــی قــرن چهاردهــم قمــری اســت. و

کتــاب مشــهور ســیاحت غــرب و ســیاحت شــرق  حکیــم و ادیــب و نویســنده دو 

اســت، در ســال 1295ق در روســتای خــرو یــا خــروه از توابــع شهرســتان قوچــان 

کــه در ســن 30  کســب علــم و فضیلــت تــا آن جــا پیــش رفــت  تولــد یافــت. در راه 

یــس، ارشــاد  ســالگی بــه درجــه اجتهــاد رســید و پــس از آن تــا هنــگام مــرگ بــه تدر

گرفتاری هــا حامــی حقیقــی مــردم بــود و بــا  و رتــق و فتــق امــور مــردم پرداخــت. در 

آن کــه در هنــگام مــرگ بــر تمــام منطقــه قوچــان و حتــی شهرســتان های اطــراف 

نفــوذ معنــوی فراوانــی داشــت از مــال و منــال دنیــا هیــچ نداشــت.

کــه ماجــرای  کتابــی اســت  ســیاحت غــرب یــا سرنوشــت ارواح پــس از مــرگ، 

پــس از مــرگ و عالــم بــرزخ را بــه صــورت داســتانی روایــت می کنــد. نویســنده، 

داســتان را بــر اســاس احادیــث رســیده از امامــان شــیعه دربــاره عالــم بــرزخ 

شــکل داده اســت. 

کــرده و آن  گزارش هــای برزخــی خــود معرفــی  بــه عنــوان  کتــاب را  نویســنده، 

کتــاب، متعلــق بــه اوایــل ســدۀ  کرده اســت. نثــر  را از زبــان اّول شــخص روایــت 

فراوانــی  دینــی  و  عربــی  عبــارات  از  آن  در  و  بــوده  شمســی  هجــری  چهاردهــم 

نشــده اند.  ترجمــه  احادیــث،  و  آیــات  کتــاب،  متــن  در  شده اســت.  اســتفاده 
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کــه از دنیــا رفتــه اســت و از زمانــی شــروع  ماجــرا از زبــان شــخصی روایــت می شــود 

ی،  کفــن و دفــن، راو ی داســتان می میــرد. بعــد از غســل مّیــت و  کــه راو می شــود 

ماجــرای ســؤال قبــر را تعریــف می کنــد و پــس از آن بــه فشــار قبــر اشــاره می نمایــد.

ــا بحــث،  ــا احادیــث متناســب ب کتــاب، آیــات قــرآن ی در بخش هــای مختلــف 

کــرده اســت در بیــن ایــن  ی داســتان نقــل می شــود. نویســنده تــالش  از زبــان راو

داســتان، نقــش باورهــای شــیعه به ویــژه اعتقــاد بــه والیــت اهــل بیــت و 

کنــد. در بیشــتر مســیر  محّبــت بــه امــام علــی در جهــان پــس از مــرگ را تبییــن 

ی اســت. نویســنده، هــادی را محّبــت  بــرزخ، فــردی بــه نــام »هــادی« راهنمــای راو

کــه در عالــم بــرزخ بــه شــکل جوانــی زیبــارو مجســم  امــام علــی معرفــی می کنــد 

کمــک و راهنمایــی می کنــد. در البــه الی داســتان بــه  شــده و فــرد درگذشــته را 

شــرعی  و  اخالقــی  توصیه هــای  مســیر،  ناخوشــی های  و  خوشــی ها  تناســب 

فراوانــی نقــل شــده اســت.
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 عنوان کتاب: زبان، بایدها و نبایدها
 پدیدآورنده: جمعی از نویسندگان

کتاب، سال  1395، قم                      مشخصات نشر: بوستان 
------------------------------------------------------   

در  حوزه  بزرگان  و  علما  سیرۀ  از  خاطره  و  نکته  صد  یک  شامل  حاضر  کتاب 
که به همت معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه و  مراقبت از زبان است 

در یازده فصل تنظیم شده است:
کالم بزرگان؛  1.اهمیت مراقبت از زبان در 

2.غیبت؛
3.دروغ؛

4.سخن چینی و عیب جویی؛
5.بهتان و تهمت؛

کنی؛ 6.شایعه پرا
7.بیهوده گویی؛

8.شوخی نابجا؛
9.مراء و جدال؛

ق؛ 
ّ
10.تمل

11.بد زبانی و توهین. 
کتاب آمده است: »سلوک و منش بزرگان هر جامعه ای،  در بخشی از مقدمۀ این 
آیات  اساس  بر  است.  آنجامعه  مردمان  رفتار  شیوۀ  برای  مناسبی  الگوی 
بعدی،  مرتبۀ  در  و   اعظم پیامبر  مسلمانان،  ما  الگوی  برترین  قرآن،  شریفۀ 
معصومان هستند. عالمان ربانی و بزرگان و اولیای الهی به عنوان رهروان 
روشن  راه  تمام نمای  آیینۀ  یادی می توانند  ز تا حد  نیز   راستیِن معصومان

این بزرگواران باشند«. 
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 عنوان کتاب: معیشت مؤمنانه )آشنایی با چهار مفهوم زهد، رفاه، تجمل گرایی و 
کالم رهبر معظم انقالب اسالمی( اشرافی گری در 

کریمی  پدیدآورنده: ابوالقاسم 
  مشخصات نشر: مؤسسه پژوهشی -فرهنگی انقالب اسالمی، سال 1396، قم

------------------------------------------------------ 

انســان متکامــل در بینــش الهــی، هــم بــه آبادانــی دنیــا می پــردازد و هــم بــه آبادانــی 

ــی از  ــه در اصطــالح قرآن ک ــی اســت  ــه حیات آخــرت، و حاصــل ایــن دو، رســیدن ب

آن تعبیــر بــه »حیــات طّیبــه« شــده اســت. حیــات طیّبــه در ســایه  رشــد اخالقــی 

فــردی و پیشــرفت معنــوی، علمــی، فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی 

ــد. مؤلفه هــای متعــددی را  ــه دســت می آی ــه عدالــت اجتماعــی ب و دســت یابی ب

می توان برای دســت یابی به این هدف و آرمان بلند برشــمرد. رهبر معّظم انقالب 

ــه حیــات  ــر راهکارهــای رســیدن ب کــه ب ــی  ــا احاطــه  ی بســیار خوب اســالمی ب

طّیبــه دارنــد بســیاری از ایــن مؤلفه هــا را در بیانــات خــود به صورت شــیوا و رســایی 

ــی  ــدف معرف ــا ه ــالمی، ب ــالب اس ــارات انق ــاس انتش ــن اس ــر ای ــد. ب ــان فرموده ان بی

کتــاب نمــود. ایــن مؤلفه هــا بــا پژوهــش در بیانــات معّظٌم لــه اقــدام بــه چــاپ ایــن 

کتــاب »معیشــت مؤمنانــه« آشــنایی بــا چهــار مفهــوم زهــد و رفــاه، تجمل گرایــی 

ــه در چهــار فصــل  ک ــم انقــالب اســالمی اســت  ــر معّظ کالم رهب و اشــرافی گری در 

تنظیــم شــده اســت: 

فصــل اول بــه مفهــوم »زهــد« اختصــاص دارد. زهــد یکــی از ارزش هــای اســالمی 

یــادی در تربیــت معنــوی انســان دارد.  کــه در ســاحت فــردی، اهمیــت ز اســت 

کــه  زهــد یعنــی »رغبــت و دل بســتگی بــه دنیــا نداشــتن«؛ یعنــی علیرغــم ایــن 
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مؤمــن بــه اقتضــای زندگــی دنیــوی از دنیــا و مواهــب دنیــوی اســتفاده می کنــد، 

کــه بــه  یکــرد جامعــی  لیکــن بــه آنهــا دل بســته نشــود. آیــت اهلل خامنــه ای بــا رو

کتفــا نکــرده و  معــارف دینــی دارنــد، در تحلیــل ایــن مفهــوم، بــه ســاحت فــردی ا

گــون سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی  کاربســت ایــن مفهــوم در ســاحت های گونا

کــرده اســت. بیــان »اخــالق فــردی حــکام و مدیــران جامعــۀ اســالمی«،  را تشــریح 

کــه در ایــن فصــل محّقــق می شــود. ایشــان  یکــرد اســت  یکــی از ثمــرات ایــن رو

کــه طبــق بیــان امیرمؤمنــان، مســئوالن حکومــت اســالمی  توضیــح می دهــد 

ــرای زندگــی  ــی مــردم را به عنــوان یــک معیــار ب ــد همــواره ســطح زندگــی معمول بای

شــخصی خــود مدنظــر داشــته باشــند.

گــر مفهــوم زهــد در جامعــه و حکومــت اســالمی بیــش از انــدازه برجســته شــود  امــا ا

ــواع و اقســام بی عدالتی هــا و ظلم هــا  ــر رود، ممکــن اســت ان و از حــدود خــود فرات

و بی تدبیری هــای اقتصــادی تحــت پوشــش ایــن مفهــوم مقــدس توجیــه شــوند. 

کــه جنبــه ی  ی دیگــر ســکه  کتــاب بــا عنــوان »رفــاه« رو به همیــن دلیــل فصــل دوم 

ــد.  ــان می کن ــته تری دارد را نمای ــت گذاری برجس ــی و سیاس کمیت حا

ــدازه برجســته شــود،  کــه همیــن مؤلفــه »رفــاه« نیــز بیــش از ان ــاز در صورتــی  امــا ب

کــه عبــارت اســت  ممکــن اســت خطــر دیگــری دامــن جامعــه اســالمی را فرابگیــرد 

کتــاب معیشــت مؤمنانــه  از »تجّمل گرایــی و مصرف زدگــی«؛ بنابرایــن فصــل ســوم 

بــه تبییــن ابعــاد ایــن موضــوع از منظــر مقــام معظــم رهبــری پرداختــه اســت. در ایــن 

فصــل عــالوه بــر تبییــن ابعــاد ایــن مســأله، عوامــل ایجــاد روحیــۀ تجمل گرایــی، 

گســترش آن در جامعــه و نهایتــًا راهکارهــای مقابلــه بــا ایــن مســأله نیــز  پیامدهــای 
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از دیــدگاه آیــت اهلل خامنــه ای تشــریح شــده اســت.

کــه بیشــتر دامــن  روحیــه ی »اشــرافی گری« نیــز یکــی دیگــر از آســیب هایی اســت 

ــوده و در تعابیــر  کــه از میــراث حکومــت پهلــوی ب مســئوالن و مدیــران را می گیــرد 

کاخ نشــینی« از آن یــاد می شــده اســت. یکــی  امــام خمینــی بــا عنــوان »خــوی 

گذشــته، پرهیــز از ایــن  کیــدات مکــرر مقــام معظــم رهبــری طــی ســه دهــه  از تأ

گرفتــه  یــت ایــن موضــوع شــکل  کتــاب بــا محور روحیــه بــوده اســت. فصــل چهــارم 

و عوامــل، پیامدهــا و راهکارهــای مقابلــه بــا ایــن مســأله را از دیــدگاه مقــام معظــم 

کــرده اســت.  رهبــری تشــریح 
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 عنوان کتاب: گفتارهایی در اخالق اسالمی
 پدیدآورنده: مرتضی مطهری

  مشخصات نشر: صدرا، سال 1392، تهران
------------------------------------------------------    

کتــاب حاضــر مشــتمل اســت بــر پنــج جلســه بحــث و انتقاد انجمن اســالمی پزشــکان 

دربــارۀ مفاهیــم اخالقــی اســالم کــه مــورد اعتــراض مخالفان بوده اســت. شــیوۀ برنامه به 

ایــن صــورت بــوده کــه اســتاد مطهــری، موضوعــی را بحــث می کردنــد و ســپس حاضران 

در جلســه، ســؤاالت خــود را مطــرح می کردنــد و اســتاد بــه آنهــا پاســخ می دادنــد. کتــاب 

در چهــار بخــش تنظیــم شــده اســت. بخــش اول به »تــوّکل« اختصاص یافته اســت. در 

بخــش دوم دربــارۀ »رضــا و تســلیم« بحــث شــده اســت. بخش ســوم به »صبــر« پرداخته 

است و در بخش چهارم -که حجم کمی دارد -»طول امل« مور بحث قرار گرفته است. 

علل  برخی  که  آن جا  سرنوشت،  و  انسان  کتاب  مقدّمۀ  در  مطهری  استاد 

کرده و تحقیق دربارۀ آنها را الزم شمرده، از جمله  انحطاط مسلمانان را فهرست 

کتاب در راستای همان  به »سیستم اخالقی اسالم« اشاره می کند. مباحث این 

نظریه و در تکمیل آن طرح بزرگ تحقیقاتی است. 

ب، دانشجویان، مربیان امور تربیتی و دانش آموزان 
ّ

کتاب برای طال مطالعۀ این 

خوانده اند،  پیش تر  را  استاد  سادۀ  کتاب های  از  برخی  که  دبیرستان  آخر  سال 

توصیه می شود. 



77 سطح یک/ آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی/موضوعات خاص

 عنوان کتاب: حکمت ها و اندرزها، جلد 1
 پدیدآورنده: مرتضی مطهری

  مشخصات نشر: صدرا، سال 1392، تهران

------------------------------------------------------   

در ســال های  کــه  اســتاد مطهــری  از  مقاالتــی  بــر  اســت مشــتمل  مجموعــه ای 

1339 تــا 1341ش، بــرای یــک برنامــۀ عمومــِی  آشــنایی بــا فرهنــگ اســالمی و 

گفتــار و خطابــه بــه رشــتۀ  تحریــر درآمــده اســت و بیشــتر  جهــت ایــراد بــه صــورت 

مطالــب آن دربــارۀ راه و رســم زندگــی و دســتورهای  اســالم در ایــن بــاب اســت. 

ــاب  کت ــه  ــبیه ب ــو ش ــک س ــت  از ی گف ــوان  ــتاد می ت ــار اس ــر آث ــا دیگ ــه ب ــر مقایس از نظ

کتــاب  داســتان راســتان شــباهت دارد.  گفتــار اســت و از ســوی دیگــر بــه  بیســت 

کتــاب در آشــنایی بــا راه و رســم صحیــح زندگــی و درک صحیــح  مطالعــۀ ایــن 

از برخــی مفاهیــم اســالمی و نیــز تهذیــب و پاالیــش نفــس، تأثیــر خواهــد داشــت و 

مطالعــۀ آن بــرای عــارف و عامــی، ســودمند اســت. 

کتاب به این سؤاالت پاسخ داده شده است:  در مقاالت این 

که از زندگی چیزی نفهمیدیم، آیا زندگی بی معناست؟ 	 ما 

	 چرا انسان به هر آرزویی برسد، آرزویی بزرگ تر جلو چشمانش نمایان می شود؟

	 احســاس دائمــی نگرانــی و اضطــراب از چیســت و چــه چیــزی می توانــد روح 

کنــد؟ انســان را قانــع 

که  که خطا نکند یا آن  	 بشر جایز الخطاست. آیا باید از انسان انتظار داشت 

خطاهای خود را تکرار نکند؟ چه عاملی باعث جلوگیری از تکرار خطا می شود؟

	 چگونه می توان روحیه ای سالم، بانشاط و امیدوار داشت؟
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	 گاهــی انســان بــا وســایل مختلــف مثــل موســیقی، رمان هــای عشــقی و جنایی 

ــر هــم بافتــن آرزوهــای دور و دراز  ــه ب ــل رو مــی آورد و ب ــه تخّی و فیلم هــای تخّیلــی ب

می پــردازد. علــت چیســت؟

دانــش؛  و  کار  هم گامــی  لــزوم  خــود؛  مرّبــی  انســان،  عمــر؛  ســرمایۀ  ارزش   	

کاهــش تأثیــر تعلیمــات دیــن؛ تعارف هــای دروغیــن؛ ارکان ســعادت  موجبــات 

کتــاب بــه آن  کــه در ایــن  بشــر؛ حقیقــت زهــد و... نیــز از موضوعاتــی هســتند 

اســت. شــده  پرداختــه 
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ک تا خدا )گامی برای خودسازی و تهذیب نفس(  عنوان کتاب: از خا
 پدیدآورنده: جواد محّدثی

کتاب، سال 1390، قم   مشخصات نشر:  بوستان 
------------------------------------------------------  

پنج بخش، مراحل خودسازی و تهذیب نفس را با بیانی شیوا  کتاب در بیست و

کرده است و می کوشد تا با اشارات و بشارت های خود، انگیزۀ  و دل نشین بیان 

ی نشان دهد.  کند و راه طوالنی معرفت را به و خودسازی را در خواننده تقویت 

کتاب عبارت اند از:  بخش های این 

حفاظت  درون،  چهرۀ  آراستگی  روحی،  ورزش  ویژه،  فرصت  معنوی،  ی  اردو

بدی ها،  از  هجرت  خدا،  محّبت  کیمیای  برتر،  عشق  دل،  کعبۀ  دل،  قلعۀ  از 

کرامت  اخالص شناسی، حیات قرآنی، روییدن جوانۀ ایمان، رونق بازار ریاست، 

کائنات، ادب حضور،  کامیاب، هم نوایی با  یستن، شهید  مجتبوی، مسلمان ز

کوی مّتقین، وارستگان و وابستگان دنیا، بار  ما و قرآن، خویشتن بانی، نشانی از 

گوهر یقین و از برکات محاسبه.  یا ره توشه، 



سطح یک/تربیت اخالقی80

 عنوان کتاب: مسئولیت و سازندگی
 پدیدآورنده: علی صفایی حائری

  مشخصات نشر:  لیلة القدر، سال 1386، قم

      ------------------------------------------------------  

کتاب از: مسئولیت و زیربناها، تربیت و مفهوم آن، مربی و ویژگی هایش،  در این 
روش تربیتی و شناخت، جهان بینی اسالمی، استعدادها و روحیه ها، سخن به 

میان آمده است. 
کتاب در دو جلد، یک مقدمه و ده فصل به شرح ذیل تنظیم شده است:

	 فصل اول: مسئولیت )تعریف مسئولیت، زیربنای مسئولیت، نوع مسئولیت 
و راه شناخت مسئولیت(؛

	 فصــل دوم: تربیــت )مفهــوم تربیــت، امــکان تربیــت، شــکل تربیــت انســان، 
گســتردگی مســئولیت تربیــت(؛  روش هــای تربیتــی، 

کیســت؟ )دیدگاه هــا، ویژگــی مربــی، ضــرورت مربــی،  	 فصــل ســوم: مرّبــی 
مربــی(؛ نقش هــای 

	 فصل چهارم: نظام تربیتی اسالم، وظیفۀ مربی، تدّبر، تفّکر و تعّقل؛
	 فصل پنجم: روش شناخت؛

	 فصل ششم: جهان بینی  اسالمی؛
	 فصل هفتم: رقابت و تضاد استعدادهای تفکر در انسان؛

	 فصــل نهــم: روحیه هــای مختلــف، معنــای آنهــا، عامــل بــه وجــود آورنــده آنهــا، 
عالمت هــا و روش ســازندگی و طــرز برخــورد بــا آنهــا؛

	 فصل هشتم: شکل ها و شاغول های نظام تربیتی و روش سازندگی؛ 
که؟(. کسی؟ چگونه؟ و با  	 فصل دهم: هنگام تربیت )چه 



81 سطح یک/تربیت اخالقی

 عنوان کتاب:  نقش مرّبی در تربیت اخالقی - معنوی
 پدیدآورنده: محّمد عالم زاده نوری، حسن بوسلیکی، حسین مرادی

  مشخصات نشر: پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی، سال 1393، قم
------------------------------------------------------ 

کتــاب نقــش مرّبــی در تربیــت اخالقــی -معنــوی، بــا هــدف تبییــن اصــل ضرورت، 
کیفیــت و زمــان مراجعــه بــه مربــی و شــناختن مدعیــان دروغیــن و  نــوع نیــاز، 

ــت.  ــده اس ــته ش ــت نوش کم بضاع
کمال  به  ی  رو که  دردمندی  انسان  است؛  مترّبی  متن،  این  اصلی  مخاطب 
رشد  آغازین  مرحلۀ  که  گاهی  آ مترّبِی  کند؛  آغاز  حرکتی  کرده  عزم  و  نهاده 
آیا  که  است  پرسش  این  دنبال  به  گاهانه  آ و  کرده  طی  را  عزم  و  بیداری  یعنی 
به  که  فردی  بی تردید،  نه؟  یا  دارد  مربی  دست گیری  به  نیاز  مسیر،  ادامۀ  برای 
کودکی سیر می کند، نه انگیزه و نه  گاهی ای دست نیافته و در هوای  چنین خودآ
گر مصداق  کتاب را دارد و نه مخاطب آن است؛ اّما ا احیانًا توان استفاده از این 
روا( )توبه، 108( باشد و برای نجات از رذیلت ها و آراستگی  آیۀ)ُیحّبوَن أن َیَتَطّهَ
کرده باشد، جنس پرسش ها  به فضایل انسانی و رسیدن به درجات بلند اقدام 

و دل مشغولی های خود و پاسخ های احتمالی آنها را در این اثر خواهد یافت. 
کتاب عبارت اند از:  بخش های اصلی این 

کلیات؛	  فصل اّول: 
فصل دوم: ضرورت مرّبی؛	 
فصل سوم: ویژگی های مرّبی؛	 
کارکردهای مرّبی؛	  فصل چهارم: وظایف و 
فصل پنجم: وظایف مترّبی؛	 

فصل ششم: اطاعت از مرّبی.	 
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عنوان کتاب: سیره اخالقی و رفتاری پیامبر اعظم 
 پدیدآورنده: جواد محدثی

  مشخصات نشر:  انتشارات اّم ابیها، سال 1931، قم
------------------------------------------------------ 

در بحث های تربیتی و اخالقی هم می توان به صورت اخالق نظری تعالیم دین و 
قرآن را مطرح کرد و هم به شکل اخالق عملی. هر دو شیوه مطلوب و مفید است؛ 
اما آنچه به نظر سازنده تر می رسد، پرداختن به سیره عملی و روش های رفتاری 
که تجسم آرمان ها و ُبعد  بزرگان است. به عبارت دیگر الگوها و سرمشق هایی 
گونه الگوها  که در زبان قرآنی از این  عینّیت یافته یک مکتب و مرام  هستند - 
ایفا می کنند. اخالفی  تربیت  در  یاد شده است- سهم عمده ای  »اسوه«  نام  با 
سوی  از  تردیدی  بی هیچ   رسول حضرت  بودن  الگو  و  اسوه  دیگر،  سوی  از 
خدای متعال تثبیت و امضا شده است و اخالق واالی نبوی از عمده عوامل 
دینی  دعوت  در  او  موفقیت  اصلی  سبب  و  میان  اّمت  در  ایشان  محبوبیت 
نوشتار در پی شناختن سیره اخالقی  این  به همین جهت  محسوب می شود. 

پیامبر خدا و آشنایی با سنت های رفتاری ایشان می باشد.
کتاب در یازده فصل با عناوین: شمایل پیامبر، در خانه، در اجتماع،  این 
گفتن، راه رفتن، آراستگی، لباس و پوشش، خوردن  جلسات پیامبر، سخن 

گون تنظیم شده است. گونا و آشامیدن، ادب عبودیت و سنن 



83 سطح یک/سیرۀ اسوه های اخالقی )معصومان، عالمان و مجاهدان(

عنوان کتاب: سیرۀ اخالقی و تربیتی معصومین 
 پدیدآورنده: محّمد احسانی

  مشخصات نشر:  مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی،  سال 1394، قم
------------------------------------------------------ 

در  بزرگواران  آن  رفتار  از  عینی  نمونه های  ارائۀ  و   معصومان سیرۀ  بررسی 
از  جوان،  نسل  این که  چه  می نماید؛  ضروری  اسالمی،  جوامع  کنونی  شرایط 
یک سو پذیرای علوم دینی و معارف اهل  بیت هستند و از سوی دیگر در 
معرض آسیب های فرهنگی و اجتماعی قرار دارند. اصالح نارسایی های جوامع 
و   کرم ا پیامبر  سیرۀ  به  تأّسی  طریق  از  جز  امروز،  پرتالطم  دنیای  در  اسالمی 
کتاب، سیرۀ معصومان در حوزۀ  اهل  بیت امکان پذیر نیست. در این 
اخالقی، عبادی و اجتماعی و ارتباط با اعضای خانواده، زیردستان، اصحاب، 

گردان و مخالفان، بررسی و پژوهش شده است. شا
 مفاهیم، ویژگی ها، انواع و مصادر سیرۀ معصومان، حجّیت سیره، سیرۀ 
اخالق  سیرۀ   ،معصومان فردی  اخالق  سیرۀ   ،معصومان عبادی 
سیرۀ   ،معصومان خانوادگی  و  تربیتی  سیرۀ   ،معصومان اجتماعی 
معصومان در ارتباط با والدین، سیرۀ معصومان در ارتباط با فرزندان در 
 دوران کودکی، نوجوانی و جوانی، سیرۀ معصومان با بستگان، سیرۀ معصومان
گردان، سیرۀ معصومان با  اصحاب،  با زیردستان، سیرۀ معصومان با شا
سیرۀ معصومان با مخالفان و سیرۀ معصومان در شرایط خاص زندگی ، 

عنوان های اصلی این کتاب را تشکیل می دهند. 
در فصــل نخســت ایــن اثــر بــا عنــوان »مفاهیــم، ویژگی هــا، انــواع و مصــادر ســیرۀ 
تحقیــق  اساســی  اصطالحــات  و  عناویــن  تعریــف  بــه  ابتــدا   معصومیــن
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بــه  بــه آن و ســپس  ماننــد: ســیره، تربیــت، اخــالق، معصــوم و واژگان نزدیــک 
بررســی موضوعــات پژوهــش پرداختــه شــده اســت. 

در فصــل دوم بــا عنــوان »حجّیــت ســیره« بــا توجــه بــه این کــه بحــث انــواع ســیره 
و حجّیــت آن، مرتبــط بــه هــم هســتند و ســیرۀ عقــال و متشــّرعه در علــم اصــول 
 معصومــان تربیتــی  و  اخالقــی  ســیرۀ  حجیــت  دالیــل  شــده اند،  بحــث 

ــت.  ــده اس ــث ش بح
که در بخشی از آن آمده  فصل سوم به تبیین سیرۀ عبادی معصومان می پردازد 
یشۀ "َعَبد" به معنای پرستش، تعظیم، اظهار بندگی و  است: »کلمۀ عبادت از ر
گذاردن آمده است. این واژه در میان علما و فقهای مسلمان به معنای  احترام 
که از اوصاف مؤمنان و متدّینان به شمار می رود«.  پرستش خدای متعال است 
بــه  اشــاره  بــا   »معصومــان فــردی  اخــالق  »ســیرۀ  فصــل  در  هم چنیــن 
گســترده ای دارد،  این کــه ســیرۀ اخالقــی معصومــان عرصــۀ وســیع و دامنــۀ  
می خوانیــم: »منظــور از ســیرۀ اخالقــی، رفتارهــای فــردی و ارزشــی پیامبــر  و 
ــی  ــا خودشــان انجــام شــده اند؛ ول کــه بیشــتر در ارتبــاط ب اهــل بیت اســت 
گــر انســان بــه ســیرۀ فــردی و اخالقــی آنــان  نقــش تربیتــی و دیگرســازی نیــز دارنــد. ا

کنــد، می توانــد روش پــرورش اخــالق را از آنــان بیامــوزد«.  توجــه 
بــا  ارتبــاط  در   ســیرۀ معصومــان« بــا عنــوان  از فصــل هفتــم  در بخشــی 
والدیــن« چنیــن آمــده اســت: »همــۀ ادیــان الهــی، مقــام پــدر و مــادر را بســیار 
از دیگــر  بیــش  اســالم  ولــی  احتــرام می گذارنــد؛  آنــان  بــه  و  ارزشــمند می داننــد 
کــرده و بــه والدیــن، احتــرام و عظمــت بخشــیده  مکاتــب بــه ایــن موضــوع توجــه 
از  کــرده، بســیار فراتــر  پــدر و مــادر مشــخص  بــرای  کــه اســالم  اســت. حقوقــی 

کــه بــرای دیگــران قائــل شــده اســت«. حقوقــی اســت 
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 عنوان کتاب: الگوهای مکتبی
 پدیدآورنده: جواد محدثی

  مشخصات نشر:  انتشارات دلیل ما، سال 1395، قم
------------------------------------------------------   

کتــاب حاضــر مــروری بــر زندگانی، شــخصیت، فضایل و ســیره برخی از اصحاب 

پیامبــر اســالم، صحابــه امامــان شــیعه، برخــی از شــخصیت های دینــی 

ــو در  ــرادی الگ ــوان اف ــه عن ــالم ب ــزرگ اس ــوی ب ــار بان ــد و چه ــاعران متعه ــیعه، ش ش

زندگــی اســت.

از  یــک  هــر  کــه  اســت  مکتبــی  الگوهایــی  معرفــی  کتــاب  نــگارش  از  هــدف 

و  کمال جویــی  بــرای  و  بوده انــد  تــوکل و صبــر  ایمــان، جهــاد،  آنهــا پیشــگامان 

هســتند. سرمشــق  فضیلت خواهــی 

در ایــن اثــر بــه توصیــف شــخصیت و زندگانــی افــرادی همچون جنــاب ابوطالب 

عمــوی رســول خــدا، جنــاب عبــاس  بــن عبدالمطلــب عمــوی دیگــر ایشــان، 

یــس قرنــی، ابــوذر غفــاری، ابــن  مســعود،  ســلمان فارســی، ابــو ایــوب انصــاری، او

بــالل حبشــی، حمــزة سیدالشــهدا، معــاذ بــن جبــل، جعفــر بــن ابی طالــب، ســعد 

بــن معــاذ، مصعــب  بــن عمیــر، هاشــم مرقــال، جابــر بــن عبــداهلل انصــاری، حبیــب  

بــن مظاهــر اســدی، میثــم تمــار، عمــرو بــن حمــق، حجــر بــن عــدی، عمــار یاســر، 

مالــک اشــتر نخعــی، مســلم  بــن عقیــل، محمــد بــن ابــی بکــر، حذیفــة بــن الیمــان، 

کبــر پرداختــه شــده و بــه  یــد بــن علــی، رشــید هجــری، عبــاس بــن علــی و علــی ا ز

نقــش ایــن افــراد در پشــتیبانی از پیامبــر اســالم، ائمــه اطهــارو دیــن اســالم 

و مذهــب تشــیع اشــاره شــده اســت. همچنیــن نقــش برخــی از شــخصیت های 
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کمیــت اســدی و ســید حمیــری در  دینــی ماننــد حضــرت عبدالعظیــم حســنی، 

تبییــن مســایل دینــی بررســی شــده اســت.

کتــاب بــه معرفــی بانوانــی چــون: فاطمــه زهــرا، خدیجــه  بخــش دیگــری از 

کبــری و فاطمــه معصومــه پرداختــه و ابعــادی از  ینــب  کبــری، ز

ــت. ــده اس ــان ش ــان بی ــخصیت ایش ــت ش ــل و عظم فضای
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 عنوان کتاب: سیماى فرزانگان
ى  پدیدآورنده: رضا مختار

  مشخصات نشر:  دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم، سال 1363، قم
------------------------------------------------------   

صفحــات  البــالى  از  را  دانشــمندان  و  علمــا  اخالقــی  داســتان هاى  نویســنده 

کــرده  کتــاب، ذکــر  زندگــی آنــان بــه دســت آورده و پــس از دســته بندى در ایــن 

آیــات،  از  بخش هــا،  و  فصل هــا  ســرآغاز  در  و  مباحــث  خــالل  در  ى  و اســت. 

کــرده و بدیــن وســیله، ایــن اوراق را  روایــات و ســخنان معصومــان اســتفاده 

ى مــدارك  گردآمــده اســت، از رو کتــاب  کــه در  مزّیــن نمــوده اســت. داســتان هایی 

کــه در زبان هــا مشــهور اســت  ــوده و از ذکــر داســتان هایی  معتبــر و قابــل اســتناد ب

ولــی از منبــع و مأخــذ معتبــرى سرچشــمه نگرفتــه، پرهیــز شــده اســت. همچنیــن 

آنهــا وجــود نداشــته،  بــر درســتی  و شــاهدى  قرینــه  کــه  نقــل داســتان هایی  در 

ــت. ــده اس ــوددارى ش خ

کتاب با مقّدمۀ نویسنده آغاز و مطالب در هفده بخش، تنظیم شده است: 

ــت.  ــده اس ــاره ش ــازى اش گام در راه خودس ــتین  ــه نخس ــاب ب کت ــش اّول  در بخ

کار الزم بــراى محّصــل  نویســنده بــه اســتناد ســخنان بــزرگان، معتقــد اســت اّولیــن 

کــه درصــدد تصفیــۀ دل و تطهیــر روان و تهذیــب نفــس  علــوم دینــی، ایــن اســت 

خــود باشــد؛ زیــرا همــۀ ارزش هــا، بــر محــور تزکیــۀ نفــس و پاالیــش دل از آلودگی هــا 

دور می زنــد و تــا شست وشــوى قلــب از آلودگی هــا و صفــات شــیطانی و رذایــل 

نفســانی تحّقــق نیایــد، هیــچ چیــز، حتــی علــم، انســان را نجــات نمی دهــد. 

در بخش دوم کتاب، اهمیت استاد اخالق و سیر و سلوک، بحث شده است. 
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که تربیت شدن انسان، بدون استاد، امکان پذیر نیست و  نویسنده معتقد است 

کند، قادر است قلب  کسی نمی تواند مدعی شود بدون این که فردى او را ارشاد 

خود را صفا و جال دهد و خویش را از رذایل اخالقی بپیراید؛ بنابراین، نخستین 

که  گیرد، این است  که باید بیش از هرچیز مورد توّجه طالبان علم قرار  مسأله اى 

در جست وجوى استاد اخالق باشند و انسان وارسته اى را براى تربیت خویش 

کنند.  انتخاب 

گنــاه، شــرط مهــم موّفقیــت در تحصیــل دانســته شــده  در بخــش ســوم، دورى از 

کارهــاى حــرام می شــود، قلبــش ســیاه می گــردد  کــه مرتکــب  اســت؛ زیــرا انســانی 

و دیگــر قابلیــت تابیــدن نــور علــم -نــه دانســتن چنــد اصطــالح خشــک -را نــدارد. 

گوش زد شده است.  کسازى نّیت،  در بخش چهارم، اهمیت اخالص و پا

در بخش پنجم، عبادت و پرستش الهی، بحث شده است. 

یــارت، توجــه و توســل بــه ائمــه در ســیره علمــا  در بخــش ششــم: دعــا، ز

پرداختــه شــده اســت. 

سحرخیزى و نمازشب، تکریم و بزرگداشت عالمان راستین، تواضع و فروتنی، 

کمك به تنگدستان،  گذشت، روح مردمی، خدمت گذارى، دلسوزى و  عفو و 

عمومی،  اموال  مصرف  در  تقوا  نفس،  عزت  و  طبع  مناعت  اطمینان،  و  توکل 

بخش هاى  سایر  عنوان  ستمگران،  با  ستیز  و  بیدارى  گاهی،  آ یستی،  ز ساده 

کتاب می باشد.
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گزیدۀ »سیماى فرزانگان«  عنوان کتاب: 
 پدیدآورنده: رضا مختاری

کتاب، سال 1393، قم   مشخصات نشر:  بوستان 
------------------------------------------------------  

کــه طــالب  ــر راهنمایــی و پند هایــی اســت  ــگان، مشــتمل ب ــدۀ ســیمای فرزان گزی

کــردار  گفتــار و  علــوم دینــی، دانشــجویان و دیگــر دانش پژوهــان، بــا اســتفاده از 

بــزرگان، راه و رســم زندگــی علمــی، تحصیــل دانــش، برخورد با اجتماع، معاشــرت 

بــا خویشــان و دوســتان، اســتقامت در برابــر فقــر و ســایر نامالیمــات و ده هــا مطلــب 

دیگــر از ایــن قبیــل را می آموزنــد. 

کســانی  کتــاب ســیمای فرزانــگان اســت بــرای  گزیــده و ویراســتۀ  کتــاب حاضــر، 

گزیــده،  کــه حوصلــه یــا فرصــت مطالعــۀ اصــل آن را ندارنــد. نویســنده در ایــن 

کــرده اســت. ــا روان و آســان  مطالــب مشــکل و نیازمنــد توضیــح را حــذف ی
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 عنوان کتاب: الگوهای اخالقی طلبه مطلوب
 پدیدآورنده: هادی حسین خانی نائینی

  مشخصات نشر:  انتشارات مرکز مدیریت حوزه های علمیه، سال 1398، قم
------------------------------------------------------  

گونــی ماننــد خانــواده، مقــررات  گونا گرچــه در امــر تربیــت و تهذیــب طلبــه، عوامــل 

کادر مدرســه و حــوزه، دوســتان و هم ســاالن، محیــط مدرســه  و قوانیــن، اســاتید، 

گرفــت.  و... مؤثــر هســتند؛ ولــی نقــش خــود طلبــه را در ایــن میــان، نبایــد نادیــده 

گام نخســتین  کــه  ایــن انگیــزه، اراده، همــت، تــالش و پشــتکار خــود طلبــه اســت 

در امــر تهذیــب و خودســازی بــه شــمار مــی رود. تــا طلبــه خــود را نشناســد، بــه 

گاه نباشــد و اهــداف و  جایــگاه فــردی و اجتماعــی خــود و تأثیــرش در اجتمــاع آ

رســالت های طلبگــی را درک نکنــد، نخواهــد توانســت خــود را بــه زیــور اخــالق و 

معنویــت بیارایــد.

کــه در شــرایط  اهمیــت خودســازی بــرای طلبــه،  آن گاه بیشــتر روشــن می شــود 

کــه جــز بــا  فعلــی جامعــه و بین الملــل، انتظــارات و مطالبــات فراوانــی وجــود دارد 

آراســتگی بــه اخــالق و معنویــت، ایــن انتظــارات بــرآورده نمی شــود. در این راســتا، 

طلبــه بایــد بــا تــالش و پشــتکار روزافــزون و نیــز بــا جهــاد تربیتــی و بــه وســیله ی 

ــه تربیــت خــود بپــردازد. ــزرگان و عالمــان دیــن، ب بهره گیــری از ســیره ی ب

کتــاب، الگوهایــی از جهــاد اخالقــی و تربیتــی دوران طلبگــی بــزرگان  در ایــن 

و علمــا در قالــب ابعــاد معنــوی - اخالقــی، شــناختی- معرفتــی، انگیزشــی- 

کــه می توانــد طلبــه را در خودســازی یــاری رســاند و  عاطفــی و رفتــاری ارائــه شــده 

ــرد. گی ــرار  ــی ق ــیر طلبگ ــای او در مس راه گش
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در ایــن اثــر ابتــدا ابعــاد معنــوی - اخالقــی طلبــه مطلــوب ماننــد: اخــالص، تقــوا و 

پارســایی، انــس بــا قــرآن و دعــا، تمســک بــه اهل بیــت، تــوکل و ... را معرفــی 

می نمایــد. در ادامــه بــه ابعــاد شــناختی- معرفتــی مثــل: شــناخت ارزش هــای 

طلبگــی، شــناخت الگوهــای اخالقــی، تواضــع و... پرداختــه و در خاتمــه نیــز بــه 

برخــی از ابعــاد رفتــاری طلبــه موفــق همچــون: نظــم و انضبــاط، تغذیــه، تفریــح و 

یســتی و... اشــاره می کنــد. ورزش، انجــام وظایــف و مســئولیت ها، ساده ز
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 ،)خمینی امام  زندگی  از  گفته ها  نا و  )گفته ها  آفتاب  پا به پای  کتاب:   عنوان 
جلدهای 1و2

 پدیدآورنده: امیررضا ستوده
  مشخصات نشر:  مؤسسۀ نشر پنجره، سال 1388، تهران

------------------------------------------------------ 

قــول  از  را   امــام خمینــی از زندگــی  گفته هایــی  نا و  گفته هــا  کتــاب حاضــر، 

یــاران و نزدیــکان ایشــان بازگــو می کنــد.  گردان،  شــا

ویرایش اول پا به پای آفتاب در سال 1373 و در قالب چهار جلد منتشر شد. 

ویرایش دوم این مجموعه نیز با شش مجلد در سال 1381 به چاپ رسید. این 

دیدگاه  از   خمینی امام  علمی  و  نظری  سیرۀ  بررسی  یت  محور با  مجموعه، 

نزدیکان و یاران ایشان تدوین و منتشر شده است. 

قســمتی از ایــن مجموعــه، شــامل خاطــرات خانــوادۀ امــام خمینــی از کودکی 

یــس و  تــا رحلــت ایشــان اســت. »خاطــرات اعضــای دفتــر امــام در قــم، نجــف، پار

گردان امــام« و »خاطرات تیم پزشــکی  جمــاران«، »خاطــرات یــاران، دوســتان و شــا

امــام از زمــان ورود ایشــان بــه تهــران در ســال 1357 تــا رحلــت« از موضوعــات مهــم 

مطــرح شــده در مجموعــه شــش جلــدی پا به پــای آفتــاب هســتند. 

صداوســیما،  آرشــیو  از  مجموعــه  ایــن  در  منــدرج  خاطــرات  و  اطالعــات 

ــتان  ــکان و دوس ــا نزدی ــی ب ــای اختصاص ــار و مصاحبه ه کثیراالنتش ــای  روزنامه ه

شــده اند.  گــردآوری  خمینــی  امــام 

کــه در پا به پــای آفتــاب می خوانیــد، بــه شــش فصــل تقســیم  مجموعــه خاطراتــی 

شــده است: 
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1. به روایت اهل بیت و بستگان؛

کارکنان بیت؛ 2. به روایت اعضای دفتر و 

گردان و دوستان؛ 3. به روایت یاران، شا

کنده؛ 4. خاطرات پرا

گروه پزشکی؛ 5. به روایت 

6. و... حکایت هم چنان باقی است. 
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 عنوان کتاب: سالم بر ابراهیم )زندگی نامۀ شهید ابراهیم هادی(
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی  پدیدآورنده: 

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی و انتشارات سورۀ مهر، سال    مشخصات نشر:  
1393، تهران

------------------------------------------------------

که در قالب زندگی نامه ای مختصر و 69 خاطره  کتابی است  سالم بر ابراهیم، 

دربارۀ شهید بزرگوار و مفقود األثر »ابراهیم هادی« منتشر شده است. این نوشتار، 

که  حاصل بیش از پنجاه مصاحبه از خانواده، یاران و دوستان آن شهید است 

گردآوری این مجموعۀ ارزشمند، یاری رساندند.  همگی نگارنده را در 

گشود و پس  شهید هادی در یکم اردیبهشت ماه سال 1336 دیده به جهان 

مقّدماتی  والفجر  عملیات  در  نشیب،  و  فراز  پر  زندگی  سال  هفت  و  بیست  از 

در منطقۀ فّکه، بیست و دوم بهمن سال 61 به درجۀ رفیع شهادت نائل آمد و 

گمنام ماند.  کربالی فّکه  کش در  که از خداوند می خواست، پیکر پا همان طور 

حیث،  این  از  و  رسیده  چاپ  به  نوبت  هشت  و  هشتاد  کنون  تا کتاب  این 

که نوشتار  کتاب ذکر شده است  کتاب پرفروشی محسوب می شود. در مقدمۀ 

که با  پیش رو، نه تنها یادآور شهیدی قهرمان، بلکه بیانگر احوال مردی است 

زندگی  بر  مروری  یافت.  کمال  ا شهادت  مدال  یافت  در با  قهرمانی ها،  داشتن 

پشت  توضیحات  در  باشد.  ظلمانی  شب  در  چراغی  می تواند  هادی  ابراهیم 

جلد کتاب، سخنانی از رهبر معظم انقالب آورده شده است: »می خواهم بگویم 

استخراج  را  گنج  این  توانست  خواهیم  ما  آیا  است.  گنج  یک  جنگ،  این  که 

کنیم«. که بتوانیم استخراج  کنیم یا نه؟ این هنر ماست 
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 عنوان کتاب: پرواز تا بی نهایت )زندگی نامۀ شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی(
 پدیدآورنده: سّید حکمت قاضی میرسعید و محّمد طاهری آذر

  مشخصات نشر: نشر آجا، سال 1387، تهران

------------------------------------------------------ 

در ایــن اثــر بــه زندگــی شــهید راه خــدا عّبــاس بابایــی پرداختــه شــده اســت و بنــا 

ــر  کامل تریــن اث ــا بی نهایــت،  کتــاب پــرواز ت گفتــۀ مرحومــه صدیقــه حکمــت،  ــه  ب

دربــارۀ شــهید عّبــاس بابایــی اســت. 

کتــاب، خصوصیــات و رفتار هــای شــهید سرلشــکر خلبــان عّبــاس  ایــن  در 

گــردآوری شــده اســت.  کوتــاه از هم رزمــان شــهید،  بابایــی بــه صــورت خاطره هــای 

و  رشــادت«  تــا  »انقــالب  انقــالب«،  تــا  »کودکــی  فصــل  ســه  در  کتــاب  ایــن 

»رشــادت تــا شــهادت« بــه زندگانــی، رشــادت ها و محّســنات اخالقــی شــهید 

یایــی و... از زبــان همســر، مــادر، نزدیــکان  بابایــی، ماننــد: تواضــع، دینــداری، بی ر

و همــکاران نظامــی و غیرنظامــی شــهید می پــردازد. 

کتاب، موجز و مفید بودن حکایت های متن است   از ویژگی های خاص این 

یست تن از  گفت وگو با بیش از دو که مخاطب را با تنّوع روبه رو می کند و حاصل 

همکاران، دوستان، آشنایان و اعضای خانوادۀ شهید بابایی در سراسر ایران است.
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 عنوان کتاب: بهشت خانواده
 پدیدآورنده: سّید جواد مصطفوی

  مشخصات نشر:  مؤسسۀ نشر فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، سال 1390، قم
------------------------------------------------------     

گشــته و  کــه بــرای راهنمایــی و تأمیــن ســعادت بشــر نــازل  دیــن مقــدس اســالم 

کــرده اســت، دختــر  تمــام ابعــاد وجــودی او را در تمــام مراحــل زندگــی اش رعایــت 

کــه می خواهنــد در آینــده، پــدر و مــادر خانــواده و رکــن اجتمــاع انســانی  و پســری را 

کمــال  ک بــدون راهنمــا رهــا نکــرده اســت؛ بلکــه بــا  باشــند، در ایــن وادی خطرنــا

گرفتــه و قــدم بــه قــدم، رهبــری و راهنمایــی  لطــف و عنایــت، دســت ایشــان را 

ــر حــذر داشــته اســت.  گرداب هــا ب ــان را از خطــرات توفان هــا و  نمــوده و آن

کتــاب در دو جلــد تنظیــم و منتشــر شــده اســت. مهم تریــن مباحــث جلــد  ایــن 

کــه شــامل هفتــاد درس اســت، عبارتنــد از:  اول 

1. عوامل ُالفت و محّبت میان زن و شوهر؛

کدورت آنها و راه عالج آن؛ 2. عوامل اختالف و 

3. موقعیــت واقعــی زن در خانــواده از نظــر اســالم و تحلیــل و بررســی آیــات و 

کــج بــودن او، تأدیــب او،  روایاتــی ماننــد: ضعــف عقــل او، شــر بــودن او، اســتخوان 

ــودن از خوبانشــان و ماننــد اینهــا؛ ــر حــذر ب ــا او، ب مشــورت ب

یت زن؛ 4. موضوع حجاب و نظر اسالم نسبت به مقدار محدو

5. اظهار مطالب غریزۀ جنسی و تعیین مرز بین حرام و جایزش.

کــه در ایــن بخــش بحــث شــده اســت: روابــط فامیلــی،  مطالــب متفرقــۀ دیگــری 

احتــرام دامــاد، اختالفــات مالــی، اختالفــات غریــزی، اختــالف ســطح فرهنگــی 
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و اخالقــی، دخالــت دیگــران، حکمیــن، طــالق، ســواد آموزی زن، داشــتن فرزنــد، 

ضرب المثل هــا، پزشــکی ها و معالجــات و... .

که شامل بیست و شش درس است عبارتند از: مهم ترین مباحث جلد دوم 

محبت،  جلب  شیوه  زفاف،  شب  تدلیس،  خواستگاری،  نامحرم،  و  محرم 

عذرخواهی، خوش بینی، عاقبت اندیشی، چشم و هم چشمی، تعدد زوجات، 

برابری و اختالف مرد و زن، عوامل خوشبختی، نق نق زدن و... .
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 عنوان کتاب: هفت روش مهار غریزۀ جنسی
 پدیدآورنده: هادی حسین خانی نائینی

  مشخصات نشر:  شهد علم، سال 1392، یزد
------------------------------------------------------  

»روش های  ی تِر 
ّ
کل عناوین  ذیل  را  جنسی  غریزۀ  مهار  راهکارهای  کتاب،  این 

تربیتی« نشان داده و به این وسیله کوشیده تا با ارائه هر روش تربیتی، راهکارهایی 

کند.  که تحت آن روش مطرح است، بیان  را 

همواره  رفتاری،  مشکالت  جمله  از  و  گون  گونا مشکالت  دربارۀ  که  آن جا  از 

بیان  پی  در  حاضر  نوشتار  لذا  مؤثرتر،  و  است  مقدم  »درمان«  بر  »پیش گیری« 

روش های مهار غریزۀ جنسی از دیدگاه آیات و روایات است. 

تهیه  علمیه  حوزه های  تربیت  و  تهذیب  معاونت  همت  به  که  اثر  این  در 

سخنان  و  قرآن  حیات بخش  آموزه های  از  بهره گیری  با  تا  شده  سعی  شده، 

معصومان، هفت روش برای مدیریت غریزۀ جنسی ارائه شود. 

این هفت روش  عبارتند از: 

1.استعاذه؛

2.تغییر موقعیت؛

3.تحمیل به نفس؛

4.تذّکر؛

5.جایگزین سازی؛

6.زمینه سازی اجتماعی؛

7.دعا.
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 عنوان کتاب: فرآیند همسرگزینی
 پدیدآورنده: هادی حسین خانی نائینی

  مشخصات نشر: نشر بنشاسته، سال 1393، قم

------------------------------------------------------  

کــه بیشــتر جوانــان وقتــی در آســتانۀ  کتــاب ایــن بــوده  هــدف نویســنده از نــگارش 

ــی از ازدواج  ــت و صحیح ــر درس ــد، تصوی ــرار می گیرن ــر ق ــاب همس ازدواج و انتخ

تی می شــوند.  ندارنــد، بــه همیــن ســبب، دچــار مشــکال

کتــاب،  لــذا بــا توجــه بــه ســردرگمی جوانــان در هنــگام انتخــاب همســر، ایــن 

تصویــر درســتی از ازدواج، آشــنا شــدن جوانــان بــا معیارهــای صحیــح در هنــگام 

ــه می دهــد.  ــا همســر آینــدۀ خــود، ارائ انتخــاب همســر و تطبیــق ایــن معیارهــا ب

 کریــم و روایــت ائّمــه کتــاب، از آیــات قــرآن  نویســنده بــرای نوشــتن ایــن 

کــرده اســت.  اســتفاده 

کتاب از چهار فصل تشکیل شده است:  این 

1.اهداف ازدواج؛

2.معیار انتخاب همسر؛

3.سلیقه های انتخاب همسر؛

4.تشخیص معیارها و تصمیم برای ازدواج. 

 



سطح یک/ آداب و اخالق خانوادگی100

 عنوان کتاب: نظام خانواده در اسالم
 پدیدآورنده: حسین انصاریان

  مشخصات نشر: انتشارات دارالعرفان، سال 1396، قم

------------------------------------------------------  

یان در ماه محرم،  این کتاب برگرفته از متن سخنرانی هاى استاد شیخ حسین انصار

یت سبک زندگی اسالمی در  صفر و رمضان سال 1363شمسی می باشد که با محور

30 سرفصل و بیش از 150 ریز موضوع مطالب ارزشمندی را در اختیار مخاطبان قرار 

می دهد.نگارنده با توجه به تعالیم دین اسالم و با استناد به آیات قرآن و احادیث، 

مباحثی در خصوص اهمیت خانواده، اخالق و تربیت را مطرح و به تبیین مسائل 

مربوط به ازدواج و خانواده پرداخته و در هر بخش مسأله اى از مسائل خانواده را 

مورد بررسی قرار داده است. به اذعان کارشناسان خانواده و امور تربیتی، این کتاب 

که زوج های جوان با مطالعه  یکی از آثار ارزشمند در حوزه خانواده است به نحوی 

کتاب می توانند اختالفات سلیقه ای و خانوادگی خود را برطرف نمایند.آئین  این 

یخ بشر  ازدواج در نظام هستی، تقوای الهی در خانواده و جامعه، موقعیت زن در تار

انتخاب  راه  ازدواج،  راه  و اسالم، استقالل مرد و زن در اسالم، مشکالت و موانع 

خانواده،  نظام  در  بهداشت  ازدواج،  مسئله  در  اسالم  اصیل  های  برنامه  همسر، 

کدامنی زن، اسالم ومسائل ماّدی  پا و  اخالق اسالمی در نظام خانواده، حجاب 

خانه و خانواده، حقوق زن و شوهر دراسالم، دوران بارداری، رضاع و نامگذاری، 

ارزش دختر داری در اسالم، نقش مادر در تربیت فرزند، نقش پدر در رشد فرزند، 

حقوق فرزند بر پدر و مادر، حقوق پدر و مادر بر فرزندان، وظیفه زن و شوهر نسبت به 

بستگان یکدیگر، صله رحم و... برخی از موضوعات این کتاب را تشکیل می دهد.



101 سطح یک/ آداب و اخالق طلبگی

 عنوان کتاب: میثاق طلبگی، جلد2
 پدیدآورنده: کاظم علی محّمدی

  مشخصات نشر: مرکز مدیریت حوزه های علمیه، سال 1395، قم
------------------------------------------------------ 

بــه  بــا هــدف آشــنایی داوطلبــان ورود  مجموعــه ســه جلــدی میثــاق طلبگــی 

حوزه هــای علمیــه بــا حــوزه و طلبگــی تهیــه شــده و در دوره ای یــک هفتــه ای 

کتــاب »اخــالق و آداب طلبگــی«  یــس می شــود.  بــا عنــوان میثــاق طلبگــی تدر

کاظــم علــی محّمــدی، دفتــر دوم از ایــن مجموعــه می باشــد و در پنــج  نوشــته 

فصــل تنظیــم شــده اســت: 

1.کلیات و مفهوم اخالق؛

2.عوامل موفقیت در زندگی طلبگی؛

3.رشد متوازن و جامع؛

4.زّی طلبگی؛

5.پاره ای از آسیب های اخالقی و تربیتی طالب . 

 



سطح یک/ آداب و اخالق طلبگی102

 عنوان کتاب: درآمدی بر زّی طلبگی
 پدیدآورنده: محّمد عالم زاده نوری

  مشخصات نشر:  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، سال 1395، قم
------------------------------------------------------   

یــان  رفتــاری حوزو بــر زّی طلبگــی، هنجارشناســی جلوه هــای  کتــاب درآمــدی 

از  طلبــه،  ظاهــری  رفتــار  قواعــد  کشــف  بــرای  تــالش  در  کتــاب  ایــن  اســت. 

کــه از بنیادهــای  کــرده و می کوشــد  گیــر آغــاز  گفت وگوهــای عینــی و چالش هــای فرا

نظــری و مبانــی فکــری غفلــت نــورزد. 

آیــا روحانــی بــودن یــک شــغل اســت؟ آیــا طلبــه، صاحــب یــک حرفــه اســت؟ آیــا 

گــر در شــغل بــودن بــه معنــای »کار ویــژه ای  ی بــودن، یــک صنــف اســت؟ ا حــوزو

امــرار معــاش صــورت می پذیــرد« تشــکیک  بــه انگیــزۀ  بــدان  کــه ورود  درآمــدزا 

گروهــی  بــه معنــای »عضویــت در  بــودن طلبــه  یــم، در صاحــب حرفــه  روا بدار

کــه متعهــد بــه ارائــۀ خدماتــی معّیــن بــه جامعــه بــوده و از یــک رشــته  اختصاصــی 

مهارت هــای تخصصــی و دانــش فّنــی برخــوردار اســت«، جــای تأمــل نیســت. 

کتــاب عبارت انــد از:  بخش هــای اصلــی ایــن 

کلیات؛	  فصل اول: 

ی؛	 
ّ
کل ک های  فصل دوم: شاخص ها و مال

کلی بر پرسش های اساسی.	  فصل سوم: تطبیق قواعد 



103 سطح یک/ آداب و اخالق طلبگی

 عنوان کتاب: اخالق اسالمی، جلد 2 )دفتر سوم: آداب علم آموزی( 
 پدیدآورنده: گروه اخالق دفتر تدوین متون درسی حوزه های علمیه

  مشخصات نشر: مرکز مدیریت حوزه های علمیه، سال 1396، قم
------------------------------------------------------     

کتــاب از حلقــات آمــوزش اخــالق و آداب اســالمی اســت  کتــاب حاضــر، دومیــن 

کــه مطابــق بــا ســرفصل های مصــوب نگاشــته شــده اســت. 

کتــاب در جلــد اّول، مخاطبــان را بــا مهم ترین آداب بندگی آشــنا  پدیدآورنــدگان 

کــرده بودنــد و در ایــن جلــد، تبییــن آداب فــردی مــورد نظــر آنهــا بــوده ســت. منظــور 

از آداب فــردی امــوری ماننــد: آداب پوشــش و آراســتگی، تفریــح، بهداشــت و 

کــه بــه خــود شــخص مربــوط  نظافــت، خــوردن، آشــامیدن و خوابیــدن اســت 

گرچــه هــر رفتــار یــا ادب  می شــود و بــه طــور مســتقیم بــه جامعــه ارتبــاط نــدارد، 

فــردی در ارتبــاط بــا دیگــران نیــز غیــر مســتقیم اثــر دارد، بــه همیــن دلیــل، اهمیــت 

گیــری آن روشــن می شــود. دوچنــدان آداب فــردی و فرا

و علم آمــوزی،  فــردی  آداب  تنــوع  و  مهــم  تبییــن مطلــوب موضوعــات  گرچــه 

زمانــی بیــش از زمــان اختصــاص داده شــده در مصوبــه را می طلبــد، ولــی بــا توجــه 

بــه اهمیــت ایــن مباحــث، در نــگارش ایــن کتــاب کوشــش شــده اســت تــا مطالب 

کوتــاه بیــان شــود. اساســی در هــر یــک از آداب ذکــر شــده متناســب بــا همیــن زمــان 

مطالب مورد بحث در دفتر سوم عبارت اند از:

 .2 علــم؛  ارزش  و  جایــگاه   .1 فصــل:  شــش  در  علم آمــوزی  آداب  ســوم:  دفتــر 

جایــگاه و ارزش علم آمــوزی؛ 3. آثــار علــم؛ 4. جایــگاه و ارزش عالمــان دیــن؛ 5. 

آداب علم آمــوزی.  اســتاد شایســته؛ 6.  ویژگی هــای 



سطح یک/ آداب و اخالق طلبگی104

 عنوان کتاب: آفات علم )آسیب شناسی حیات علمی دانشمندان( 
 پدیدآورنده: جواد محّدثی

کتاب، سال 1387، قم   مشخصات نشر:  بوستان 
------------------------------------------------------ 

کــه نویســنده پیــش از ایــن، در  گــردآورى مجموعــه مقاالتــی اســت  کتــاب حاضــر، 

مجلۀ حوزه، منتشر کرده است. موضوع اصلی این کتاب، اخالق اسالمی است. 

کتاب عبارت اند از:  بخش های 

سلوک طلبگی که در آن به الگویی اخالقی و تأّسی به اسوه ها اشاره شده است؛  	 

درد و درمان؛	 

غرور؛	 

کبــر و آثــار آن بــه بررســی چــارۀ 	  کبــر، در ایــن قســمت، نگارنــده ضمــن تعریــف 

ــر پرداختــه اســت؛ کب برون رفــت از 

که منتهی به تجربه های تلخ و شیرین است؛  	  حسد و بحث های پیرامون آن 

علم بی عمل و در نهایت حسرت تلخ؛	 

کتمان فضیلت است؛	  که نتیجۀ آن،  کتمان یا همان سانسور علم 

دنیاطلبی، آثار درونی -روحی و آثار سوء آن در اجتماع؛ 	 

تقّرب به دربار سالطین و معرفی علمای درباری؛ 	 

که نتیجۀ جهل است و خاستگاهی برای فرقه ها و نتیجه اش 	  مذهب سازی 

بدعت و بدعت گذاری است؛ 

جدال و مراء، معرفی جدال احسن و جدال های دشمن ساخته.	 



105 سطح یک/ آداب و اخالق طلبگی

 عنوان کتاب: راه و رسم علم آموزی؛ نکته ها، شیوه ها و مهارت ها
 پدیدآورنده: جواد محّدثی

کتاب، سال 1391، قم   مشخصات نشر:  بوستان 
------------------------------------------------------ 

کارى، رمــز و رازهــا و شــیوه ها  بــراى دســتیابی بــه اهــداف و کســب موفقیــت در هــر 

گیــری  کوتــاه می کنــد. فرا کــه رعایــت آنهــا، راه رســیدن را  و قواعــدى وجــود دارد 

کســب موفقیــت علمــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و شــیوه و  دانــش و 

کــه جوانــان ایــن  آداب و رســوم خــاّص خــودش را دارد. بنابرایــن ســزاوار اســت 

ــالش علمــی و آموزشــی خــود  ــا از ت ــد ت کار بندن ــه  ــوز و روش هــا را بشناســند و ب رم

بیش تریــن بهــره و ســریع ترین ثمــره را بــه دســت آورنــد.

ــم؟ روش  ی کســی دانــش بیاموز ــه بخوانیــم؟ از چــه  کــه چــه بخوانیــم؟ چگون ایــن 

ــا آموخته هــا  کــرد ت ــد  کــدام اســت؟ و چــه بای مطالعــه چیســت؟ اســتاد مناســب 

کــه در ایــن  گــردد؟ از جملــه نــکات ارزشــمندی اســت  نهادینــه شــود و بهتــر فهــم 

کتــاب دربــاره آنهــا بحــث شــده اســت.



سطح یک/ اخالق در متون ادبی106

 عنوان کتاب: دیوان پروین اعتصامی
 پدیدآورنده: رخشنده اعتصامی )پروین اعتصامی(

  مشخصات نشر:  مؤسسۀ انتشارات نگاه، سال 1387، تهران
------------------------------------------------------    

زندگــی  پدیده هــاى  تلخــِی  اســت.  زمینــی  و  متیــن  و  تلــخ  پرویــن،  شــعر 

شــعر  در  دارد.  روشــن  بازتابــی  آن  در  کامی هــا،  نا و  دردهــا  انســان،  اجتماعــی 

و  گــرم  و  برانگیختــه  احساســات  یــا  او،  روحــی  بــزرگ  توفان هــاى  از  خبــر  او، 

کــه ممکــن اســت،  کــرده تــا آن جــا  کــه ســعی  خصوصــی یــک زن نیســت؛ زنــی 

کالمــی خــود، پنهــان ســازد.  خویشــتِن خویــش را در پشــت واژه هــا و آفریده هــاى 

شــعر او مجموعــه اى اســت از توصیف هــا، تشــویق ها، اندرزهــا و نشــان دادِن 

ــه نفــع مــردم محــروم. شــعر او در بیشــتر عرصه هــا،  ســمت و ســوى ذهنــی خــود ب

کــه می توانــد چنــد و چندیــن ســده میــان یــک مرجــع دگرگــون  ــی اســت 
ّ
کل چنــان 

حــال،  عیــن  در  و  باشــد  فاصلــه  او  شــعر  در  شــده  توصیــف  و  زمــان  در  شــده 

کنــد. عناصــر مطــرح شــده در شــعر پرویــن،  شــمول خویــش را همچنــان حفــظ 

ــی 
ّ
ــگ مل ــتند و رن ــی نیس ــدود جغرافیای ــاى مح ــا مرزه ــاه ی کوت ــاى  ــد زمان ه در قی

ــارى از  ــر دردب ــه تصاوی گرچ ــد. او ا کرده ان ــظ  ــاًل حف کام ــش را  ــرزمینی خوی و این س

گین  زندگــی انســان هاى محــروم بــه دســت می دهــد، اّمــا واژه هــا آتش گــون و خشــما

کــه خشــم انســانی شــاعر، علیــه نظــام غیــر عادالنــه اى  نیســتند. حتــی آن گاه 

برانگیختــه می شــود، از نظــر مضمــون، خشــمی اســت خردمندانــه. 

ــی را در آنهــا 
ّ
کل بــا نگاهــی بــه اشــعار او، می تــوان دســت کم، هشــت موضــوع 

از:  عبارت انــد  موضوعــات  ایــن  داد.  تشــخیص 
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1 . اخالقیات فردى؛

2 . انسان دوستی و هم دردى با دیگران؛

3 . تشویق به واقع بینی و تالش؛

4 . زندگی و مرگ؛

5.  نقش زن در مناسبات فردى و اجتماعی؛

6.  مخالفت با تظاهر و متظاهران؛

7 . تفّکرات تقدیرى؛

8 . تفّکرات ضّد تقدیرى.
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گلستان  عنوان کتاب: 
 پدیدآورنده: ُمشرف الدین ُمصلح بن عبداهلل شیرازی )سعدی(؛ تصحیح: 

محمدعلی فروغی

  مشخصات نشر: ققنوس، سال 1372، تهران
------------------------------------------------------   

گلستان سعدی، نمونۀ نثر ناب و شیرین و نغز پارسی، اثر شیخ مصلح الدین 
سعدی است که پس از گذشت بیش از هفتصد سال از شیرینی و حالوت کالم 
ینی  گلستان شامل یک دیباچه و هشت باب با عناو کاسته نشده است.  ی  و
یشان، در فضیلت قناعت، در فواید  چون: در سیرت پادشاهان، در اخالق درو
آداب  در  و  تربیت  تأثیر  در  پیری،  و  ضعف  در  جوانی،  و  عشق  در  خاموشی، 
همین  است.  شده  نگاشته  نثر،  شیرین ترین  و  نغزترین  به  که  است  صحبت 
ولع  با  را  او  گیتی، سخنان  پارسی گویان  که  واالی سعدی است  کالم  حالوت 
کامل،  و اشتیاق می خوانند و به جان می پذیرند. سعدی با زبردستی و تسلط 
اب 

ّ
جذ و  دلنشین  گفتارهایی  و  حکایت ها  قالب  در  را  خویش  ناب  پندهای 

جامعۀ  در  انسانیت  کردن  نهادینه  و  کمال  به  انسان  رسیدن  برای  و  یخته  ر
اخالق مدار، مخاطب سخن خویش را یاری نموده است.

سعدی در دیباچۀ گلستان می گوید: برای ُنزهت ناظران و فسحت حاضران، کتاب 
گلستان را توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست خریف مبّدل نکند.
ی در میانۀ نثر ناب و مسّجع خویش، بیت هایی نیز چاشنی سخن خود کرده  و
اندرزهای  و  پند  لذا  گلستان است.  تمام حکایت های  این شاخصۀ  و  است، 
بر  شگرف  و  بی همتا  اثری  استواری،  سخنان  چنین  قالب  در  سعدی  اخالقی 
در  مشرق زمین  فرهنگ  شاخصۀ  سعدی،  نصایح  و  است  داشته  پارسی گویان 

یست گاه پارسی گویان است.  گسترۀ فالت ایران و ز
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گربه  عنوان کتاب: موش و 
کوشش:  به  بهایی(؛  )شیخ  عاملی  حسین  بن  محّمد  بهاء الدین   پدیدآورنده: 

فرج اهلل زکی کردی

  مشخصات نشر:  تالش، سال 1364، تبریز
------------------------------------------------------   

قــرن یازدهــم هجــری،  گربــۀ شــیخ بهایــی، نویســندۀ  افســانۀ تمثیلــی مــوش و 

کــه بــه زبانی ســاده، بازنویســی شــده اســت.  گربــه اســت  داســتان دشــمنی مــوش و 

کــه در زمینه هــای مختلــف علــم بــه مقــام واالیــی  نویســنده، دانشــمندی بــود 

خواندنــی  و  شــیرین  مثنوی هــای  تألیفاتــش  کنــار  در  بــود.  کــرده  پیــدا  دســت 

گربــه، یکــی از آنهاســت. کــه مــوش و  ســروده اســت 

گربــه و مــوش،  ی بــا شــگرد پنــد و انــدرِز اهــل دانــش و هــوش بــه زبــان  در ایــن اثــر و

کــه در مــورد تصــوف و عرفــان وجــود دارد، از بیــن ببــرد  در پــی آن اســت شــبهاتی را 

ــه ایــن  ــرای نیــل ب ــد. ب ــز نمای ــه متمای ــا را از صداقــت معنــوی عارفان ی و نیرنــگ و ر

کــه تــا آن زمــان  مقصــود، شــیخ بهایــی از تمــام تمهیــدات و شــگردهای داســتانی 

کامــاًل فقهــی و عارفانــه،  کــرده اســت تــا از بحثــی  معمــول و مرســوم بــوده، اســتفاده 

داســتانی پرکشــش و خواندنــی بیافرینــد.

ی در رســاله ای فلســفی فهرســت می شــد، شــکل وعــظ  گــر نظریه هــای و شــاید ا

کنونــی دارد،  کــه ایــن اثــر داســتانی بــه شــکل  بــه خــود می گرفــت و جذابیتــی را 

کــه ایــن اثــر، دارای همــۀ عناصــر داســتانی  بــرای خواننــده نمی داشــت، در حالــی 

گره گشــایی، شــخصیت پردازی،  چــون تعــارض و جــدال میــان شــخصیت ها، 

و حــّس  انســانی   ملمــوس  احساســات  و  داســتانی، عواطــف  دیــدگاه خــاص 



سطح یک/اخالق در متون ادبی110

کــردن داســتان توســط خواننــده اســت. کــه عامــل اصلــی در دنبــال  تعلیــق اســت 

بــا زیرکــی، نظریه هــای خــود و نــکات آموزنــده را در تاروپــود بافــت  نویســنده 

کســالت، در ضمــن  داســتان تنیــده اســت تــا خواننــده، بــدون احســاس مــالل و 

گیــرد. ــکات قــرار  ــتان در معرفــی ایــن ن تعقیــب داس

ــه و دمنــه اســت  کلیل ــه نوعــی شــبیه مناظــرۀ  ــی ب کتــاب ادب ــه یــک نظــر، ایــن  ب

گرفتــه شــده و  ــری داســتانی -آموزشــی در نظــر  ــه عنــوان اث کــه ب ــر ایــن  کــه عــالوه ب

کالمــی ایــن دو موجــود  ــد  ــه آرا و عقای ــا توجــه ب عناصــر داســتانی محــدود در آن ب

و نحــوۀ ســلوک بــا یکدیگــر بررســی شــده اســت، بــا توجــه بــه نــوع دفــاع مــوش و 

ی بــه هــر یــک از آنهــا نیــز  گربــه، بــه نحــوۀ تعامــل شــیخ بــا ایــن دو عقیــده و تمایــل و

پرداختــه شــده اســت.  
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کتاب شناسی سیر مطالعاتی 
اخالق اسالمی

سطح دو
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کتاب شناخت اخالق اسالمی  عنوان کتاب: 
 پدیدآورنده: جمعی از نویسندگان

  مشخصات نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، سال 1386، قم

------------------------------------------------------     

این کتاب که شیوه ای جدید در کتاب شناسی توصیفی -تحلیلی به شمار می رود، 

آثار مکاتب  برجسته ترین  از  و مهم ترین اطالعات الزم  بیشترین  ارائۀ  به منظور 

چهارگانۀ اخالق اسالمی به محّققان و مشتاقان این عرصه، تألیف شده است. 

کتاب هاى نگارش یافته در حوزۀ علم  گسترۀ معرفی آثار در این کتاب شناسی، 

اخالق است و معرفی کتاب هاى مربوط به رشته هاى نوپدید اخالق پژوهی، مثل 

فلسفۀ اخالق، اخالق کاربردى و اخالق حرفه اى، در دستور کار قرار نگرفته است.

نشــان  را  کار  موضوعــی  دامنــۀ  و  کتــاب  عــام  موضوعــات  فصــول،  عناویــن 

ــق بــه آن، 
ّ
کتــاب، مهم تریــن آثــار متعل می دهــد. در هــر موضــوع از موضوعــات 

ــا  کــه به صــورت مبســوط ی کتاب هایــی  ــر  یابــی شــده اســت. عــالوه ب معّرفــی و ارز

نیمه  مبســوط بررســی شــده و نیــز فهرســت پایانــی ارائه شــده در پایــان هــر مکتــب، 

کتاب هــاى اخالقــی را در دو موضــع از ایــن اثــر می تــوان یافــت:  عناویــن دیگــر 

کتاب هــاى اخالقــِی  کــه بــه ســایر  ــف« 
ّ
الــف: ذیــل عنــوان »شــرح حــال و آثــار مؤل

کــه به تفصیــل معرفــی می شــود -نیــز اشــاره شــده  اثــرى  بــر  هــر مؤلــف -افــزون 

اســت. 

کــه  اســت  کتاب هایــی  بــر همــۀ  کــه مشــتمل  وابســته  آثــار  ب: ذیــل عنــوان 

دارد. پیونــد  بحــث  مــورد  کتــاب  بــا  به نوعــی 

ــه  ــالم پرداخت ــِی اس ــۀ اخالق ــه اندیش ــام ب ــرورت اهتم ــه ض ــاب، ب کت ــۀ  در دیباچ
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کتــاب بیــان شــده و پــس از آن،  شــده و ده نکتــۀ مهــم بــراى اســتفادۀ بهینــه از 

مطالــب اصلــی ســامان یافتــه اســت.

کرده اند:  کتاب را در پنج فصل تدوین  مؤلفان، این 

	 فصــل اول: معرفــی و مقایســۀ مکاتــب اخالقــی، فلســفی، عرفانــی، نقلــی و 

تلفیقــی و بیــان ویژگی هــاى هــر یــک از آنهــا؛

	 فصل دوم:معرفی تفصیلی آثار برجستۀ مکتب اخالق فلسفی؛

	 فصل سوم: معرفی تفصیلی آثار قابل توّجه مکتب اخالق عرفانی؛

	 فصل چهارم: معرفی آثار اخالق نقلی شیعه و اهل سنت؛

	 فصل پنجم: معرفی مهم ترین آثار مکتب تلفیقی در اخالق اسالمی.

کاربــردى )»اخــالق دانشــورى«  کتــاب نیــز فهرســتی از دو شــاخۀ اخــالق  در پایــان 

تک نگارى هــاى  میــان  در  کــه  آمــده  دولت مــردى«(  و  پادشــاهی  و»اخــالق 

اخالقــی، بیشــترین اهتمــام بــه آنهــا شــده اســت.
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 عنوان کتاب: آشنایی با متون اخالق اسالمی
 پدیدآورنده: محسن جوادی

  مشخصات نشر: دانشگاه پیام نور، سال 1390، تهران

------------------------------------------------------     

کنــار متونی از اخــالق عرفانی  کتــاب، متونــی از اخــالق قرآنــی و روایــی، در  در ایــن 

کــه در مجمــوع بــه عنــوان مصالــح ســاختمان دانــش اخــالق  و فلســفی بــه صورتــی 

گزینــش شــده اســت.  اســالمی قابــل بهره گیــری باشــد، 

کارشناسی ارشد رشتۀ اخالق اسالمی و  کتاب از منابع درسِی مربوط به  این 

فلسفۀ اخالق است و شامل گزیده هایی از متون اخالقی فارسی و عربی، از جمله 

آثاری از: امام محّمد غزالی، خواجه نصیر الدین طوسی، ابن مسکویه و... است. 

کتاب بدین شرح است: فهرست مطالب مطرح شده در این 

ــت  ــالق و اهمی ــف اخ ــی، تعری ــذات حس ــش ل ــعادت، در نکوه ــای س ویژگی ه

آن، عدالــت و عبــادت، طریــق ســعادت، فضیلــت و چگونگــی تحصیــل آن، 

مــکارم  آدمــی،  قلــب  در  شــیطان  نفــوذ  راه هــای  کبــر،  ا جهــاد  نفــس،  معرفــت 

اخالقــی، اخــالق اجتماعــی، در فضیلــت دســتگیری از درمانــدگان و بیچــارگان، 

کدامنــی، صــدق و اخــالص، احتــرام  فضیلــت دوســتی و بــرادری، عفــت و پا

بــه خانــواده و همســایه، ظلــم و انــواع آن، غــرور و انــواع آن، چگونگــی معالجــه 

و دســتورالعمل اخالقــی. بیماری هــای روحــی 
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 عنوان کتاب: خود شناسی برای خود سازی
 پدیدآورنده: محّمدتقی مصباح یزدی

  مشخصات نشر: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، سال 1390، قم
------------------------------------------------------   

که انسان چگونه و از  کمال پذیر است و این  کتاب، انسان  محور بحث در این 

که انسان از راه تأّمل  کمال می رسد؟ نویسنده بر این باور است  چه راه هایی به 

کمال می توان  در وجود خویش و یافتن عوامل فطری برای سیر و وصول به این 

به این مهم برسد. 

که موجودی  نظر  این  از  انسان،  از  ی عبارت است  بنابراین، موضوع بحث و

کمال پذیر است و هدف و فایدۀ آن، عبارت است از شناختن کمال حقیقی و راه 

رسیدن به آن. اسلوب آن هم عبارت است از: بررسی بینش های درونی خویش 

کمال  برای  انسان  وجود  در  که  کشش هایی  و  خواست ها  شناختن  باز  برای 

کمک می کند.  که انسان را در راه رسیدن به آن  نهاده شده، هم چنین عواملی 

نگارنده، نخست توضیحاتی دربارۀ ضرورت خودشناسی بیان  کرده و سپس 

کمالیه و عوامل و شرایط آن  کماالت و حرکت  کمال، به بررسی سلسله  دربارۀ 

پرداخته است. 

در ادامه به جهت یابی امیال فطری بشر پرداخته و به تناسب بحث، وارد مقولۀ 

ت انسان را 
ّ

ت، عالی ترین لذ
ّ

کمال شده است و پس از توضیح واژۀ لذ ت و 
ّ

لذ

توضیح داده است. 

که در این باب با بیان  موضوع بعدی، بحث از اوج امیال و غایت آمال است 

ساده ترین راه رسیدن به مقصود، شواهدی از آیات و روایات نیز آورده است. 
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این  بعدی  موضوع  است؟  ممکن  عقال  آفریدگار،  با  کامل  گاهانه  آ ارتباط  آیا 

کامل خواسته هاى فطرِى  که ارضاى  نوشتار است و نگارنده بر این باور است 

گاهانه با مبدأ هستی، امکان پذیر است و  کامل و آ انسان، تنها در سایه ارتباط 

کرد. امکان چنین ارتباطی را می توان با برهان فلسفی اثبات 

و  عبادت  حقیقت  و  الهی  قرب  به  رسیدن  راه  بعدی  صفحات  در  نویسنده 

و  اراده  ک،  ادرا در  اراده  و  میل  نقش  اراده،  تدبیر  انسان،  تکامل  در  علم  نقش 

انتخاب و ... را توضیح داده است.
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 عنوان کتاب: انسان شناسی 
 پدیدآورنده: محمود رجبی

  مشخصات نشر: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، سال 1394، قم
------------------------------------------------------   

انســانی  علــوم  در  کــه  اســت  مطالعاتــی  تمــام  محــور  »انسان شناســی«  بحــث 

انجــام می گیــرد. بــه عبــارت دیگــر، »انسان شناســی« بــه مثابــه محــور مشــترک 

و حلقــه اتصــال میــان همــه رشــته های علــوم انســانی عمــل می کنــد. از ســویی 

دیگــر، انســان بــه واســطه وجــود چنــد بعــدی و ذومراتــب خویــش، می توانــد بــا 

گیــرد. انسان شناســی دینــی و  ــرار  روش هــای مختلــف شــناختی، مــورد بررســی ق

گونــه از ایــن روش هــا اســت.  انسان شناســی غیــر دینــی دو 

در ایــن نوشــتار، محور هــای اساســی انسان شناســی بررســی شــده و شــناخت 

گــرو  ی و چگونگــی دســت یابی بــه آن در  هویــت واقعــی انســان، هــدف آفرینــش و

کنــار دســتاوردهای قطعــی و عقلــی و تجربــی،  بهره گیــری از رهــاورد وحیانــی در 

م انگاشــته شــده اســت.
ّ
اصــل مســل

کتــاب را تبییــن دیدگاه هــای  کــم بــر بخــش مهمــی از مباحــث  از ایــن رو، روح حا

کریــم و آموزه هــای دیــن مبیــن اســالم تشــکیل  انسان شــناختِی برگرفتــه از قــرآن 

اســالمی،  عقایــد  و  کالم  دیــدگاه  از  انسان شناســی  علــم  موضــوع  می دهــد. 

گــرو شــناخت معیارهــای ارزش گــذاری اســت  ســعادت دنیــا و آخــرت انســان در 

گــرو شناســایی حقیقــت انســان و ابعــاد وجــودی  و پــی بــردن بــه ایــن معیارهــا در 

اوســت. 
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کتاب عبارت اند از:  فصل های 

	 فصل اّول: مفهوم انسان شناسی )تعریف، انواع، اهمیت و ضرورت و...(؛ 

	 فصل دوم: اومانیسم یا انسان مداری؛ 

	 فصل سوم: از خودبیگانگی؛

	 فصل چهارم: آفرینش انسان؛

	 فصل پنجم: سرشت انسانی؛

	 فصل ششم: جایگاه انسان در نظام آفرینش؛

	 فصل هفتم: آزادی و اختیار؛

	 فصل هشتم: مبادی اختیار؛

کمال نهایی؛ 	 فصل نهم: 

	 فصل دهم: رابطه دنیا و آخرت.
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 عنوان کتاب:  انسان در تراز قرآن)جستارهایی در انسان شناسی قرآنی(
 پدیدآورنده: علی راد

  مشخصات نشر: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، سال 1393، قم
-------------------------------------------------------   

بــه انســان در نظــام  بــه بازشناســی نگــرش قــرآن  تــراز قــرآن«  کتــاب »انســان در 

هســتی و تعریــف و تنظیــم رابطــه انســان بــا خــدا، خــود و دیگــران می پــردازد و 

کــه  یکــرد قرآنــی بــه انســان از آغــاز تــا فرجــام اســت  هــدف اصلــی آن، نشــان دادن رو

بــا روش تفســیر موضوعــی بــه تبییــن آیــات غــرر و شــاخص قــرآن در مســائل متنــوع 

یکــرد می پــردازد. ایــن رو

ــن  ــه عناوی کتــاب از هشــت  فصــل تشــکیل شــده اســت؛ فصــل نخســت ب ایــن 

فراســوی  انســان،  آفریــدگار  اهلل  آفرینــش،  تمثیــل  یحیــی  آفرینــش،  بــه  »یقیــن 

تذکــر،  و  تردیــد  رســتاخیز،  منکــر  انســان  آفرینــش،  بــه  تردیــد  انســان،  آفرینــش 

خاســتگاه تردیــد، نســیان، فقــدان عقالنیــت و عنــاد« پرداختــه و فصــل دوم نیــز 

ــخ  ــازواری، نف ــب و س ــر، تناس کثی ــر  ــن، خی ــش احس ــور آفرین ــان تبل ــن »انس عناوی

کرامــت و فضیلــت انســان«  روح، ترکیــب تضــاد، عقالنیــت تکلیــف و رســتاخیز و 

را مــورد بررســی قــرار داده اســت.

عناویــن »قــرآن و هــدف آفرینــش، تبییــن هــدف، عملکــرد برتــر، پرســتش خداوند، 

گاهــی از قــدرت و علــم خداونــد، رحمــت یــا اختــالف، تلفیــق و پیونــد اهــداف  آ

آفرینــش انســان، نفــی پوچ گرایــی، نفــی لعــب، نفــی عبــث« در فصــل ســوم و 

موضوعــات »شــناخت راه، راه خدایــی، رهیافت هــا، توشــه، توشــه علمی راه و 

راهنمــا، توشــه عملــی و تــالش صالــح، تعالــی و ســعی انســان، توشــه اخالقــی؛ 
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ــد. گرفته ان ــرار  کنــکاش ق ــه« نیــز در فصــل چهــارم مــورد  گون منــش خدا

نویســنده در فصــل پنجــم، مباحــث »منــذر و هــادی،  تفــاوت منــذر بــا هــادی، 

تفــاوت انــذار و هدایــت، امــام، ویژگی هــای راهنمایــان، حشــر بــا امــام« و در فصــل 

ششــم، عناویــن »ســجده نمــاد ســتایش خداونــد، ســجده در قــرآن، معناشناســی، 

گیاهــان و درختــان، فرشــتگان،  گونه هــا، ستایشــگران، آســمان و زمیــن، ســایه ها، 

گــرد  انســان، نشــانگان ســتایش، تمایــز مؤمنانــه در قیامــت، نشــانگان اســالم، 

عبــادت« را مــورد مطالعــه و بررســی قــرار داده اســت.

سبک شناسی  حرام،  معناشناسی  شریعت،  مرزهای  »حرام  به  هفتم  فصل  در 

گستره حرام در قرآن،  قرآن در بیان مرزهای شریعت، منشأ و خاستگاه حرمت، 

امنیتی و نظامی، جنسی، فرهنگی - اجتماعی، اقتصادی، اخالقی، خباثت، 

فلسفه و حکمت حرام و اضطرار و حرام« و در فصل هشتم به »ابلیس دشمن 

ابلیس  فریب  پایان  بهشت،  در  دشمنی  آفرینش،  مرحله  در  دشمنی  بیرونی، 

سقوط آدم، دشمنی در دنیا و نفس دشمن درونی« پرداخته شده است.
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 عنوان کتاب: فلسفۀ اخالق
 پدیدآورنده: محّمدتقی مصباح یزدی؛ تحقیق و نگارش: احمدحسین شریفی 

 ،امــام خمینــی انتشــارات مؤسســۀ آموزشــی و پژوهشــی    مشــخصات نشــر: 
ســال 1391، قــم

------------------------------------------------------    

اهلل  آیــت  اخــالق  فلســفۀ  درس هــای  مجموعــه  شــامل  اخــالق  فلســفۀ  کتــاب 
کــه از حــدود  مصبــاح یــزدی در جمــع دانش پژوهــان مؤسســۀ »در راه حــق« اســت 
کنــون بارهــا بــه چــاپ رســیده و محــور و مرجــع بســیاری  بیســت ســال پیــش تا
ــق و  ــر، تحقی ــن اث ــت. ای ــوده اس ــالمی ب ــالق اس ــفۀ اخ ــوزۀ فلس ــات در ح از تحقیق
گرفتــه اســت.  کــه بــا همیــن هــدف، صــورت  نــگارش مجــدد همــان دروس اســت 
بــا ســیل بی امــان ترجمــۀ آثــار و افــکار مکاتــب دیگــر، دفــاِع منطقــی از مبانــی 
کــه بــه طــور منظــم، منطقــی و همه جانبــه بــه  اخــالق اســالمی اقتضــا می کنــد 
از  ارائــۀ فلســفۀ اخــالق اســالمی  ایــن حــوزۀ معرفتــی پرداختــه شــود.  مباحــث 
مــه طباطبایــی و شــهید مطهــری بــود و لــذا 

ّ
دغدغه هــای بزرگانــی همچــون عال

کنــار آثــار خویــش بــه قســمت هایی از مباحــث آن اشــاراتی داشــتند؛  گوشــه و  در 
کامــل آن را نیافتنــد،  هرچنــد متأّســفانه هیچ یــک فرصــت تدویــن و ارائــۀ منظــم و 
کردنــد  اّمــا بــا مــدد توفیــق و عنایــت الهــی، آیــت اهلل مصبــاح یــزدی ایــن خــأ را پــر 
ــۀ  گســترده و منظــم مباحــث فلســفۀ اخــالق و ارائ ــه طــرح  ــار ب ــرای نخســتین ب و ب

نظــام اخالقــی اســالم پرداختنــد. 
که عبارت اند از:  کتاب در نه فصل تنظیم شده  این 

انــواع  اخــالق،  علــم  اصطــالح،  در  اخــالق  لغــت،  در  اخــالق  اول:  فصــل   	
و  اهمیــت  اخــالق،  فلســفۀ  مســائل  اخــالق،  فلســفۀ  اخالقــی،  پژوهش هــای 
و  مســلمان  اندیشــمندان  میــان  در  بحــث  پیشــینۀ  اخــالق،  فلســفۀ  جایــگاه 
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اخــالق؛ فلســفۀ  از  بحــث  ضــرورت 
کلــی، موضــوع جمــالت  	 فصــل دوم: مفاهیــم اخالقــی، اقســام ســه گانۀ مفاهیــم 
اخالقــی، محمــول جمــالت اخالقــی، نظریه هــا دربــارۀ تعریــف مفاهیــم اخالقــی و 

منشــأ پیدایــش مفاهیــم اخالقــی؛
	 فصــل ســوم: اقســام وجــوب، مفهــوم بایــد اخالقــی، تبییــن نظریــۀ مختــار، 

بایــد اخالقــی و حقوقــی؛ تفــاوت  و  ارزشــی و غیرارزشــی  بایدهــای  تفــاوت 
	 فصــل چهــارم: تحلیل هــای عقیــم دربــارۀ مفهــوم خــوب و بــد، مفهــوم زیبایــی 
و زشــتی در امــور حســی، بررســی دیدگاه هــا دربــارۀ خــوب و بــد اخالقــی، پیشــینۀ 

یخــی بحــث، در میــان متفکــران اســالمی، معانــی خــوب و بــد و...؛  تار
کارگیــری جمــالت انشــایی در اخالق،  	 فصــل پنجــم: إخبــار و إنشــاء، فایــدۀ بــه 

لــوازم انشــایی دانســتن قضایــای اخالقی؛
	 فصــل ششــم: اهمیــت بحــث ارزش اخالقــی، ارزش اقتصــادی، عناصــر ارزش 

اخالقــی، معیــار ارزش اخالقــی؛ 
و  فــرد  مســئولیت  مســئولیت،  معنــای  مســئولیت،  اهمیــت  هفتــم:  فصــل   	
قــدرت  جبرگرایــان،  دالیــل  بررســی  و  نقــد  اخالقــی،  مســئولیت  شــرایط  گــروه، 
ــی و  ــدر اله ــا و ق ــی، قض ــی و جبرگرای ــق اله ــم مطل ــی، عل ــی و جبرگرای ــق اله مطل

مســئولیت؛  انــواع  جبرگرایــی، 
	 فصل هشتم: انواع نسبیت گرایی اخالقی، مکاتب اخالقی نسبیت گرا، نقل و 
نقد دالیل نسبیت اخالقی، مطلق گرایی اخالقی، مکاتب مطلق گرا و نظریۀ مختار؛

	 فصــل نهــم: نیازمندی هــای دیــن بــه اخــالق، وابســتگی های اخــالق بــه دیــن 
و تبییــن دیــدگاه مــورد قبــول.
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عملی اخالق  در  نوین  کاوش های  و  چالش ها  کاربردی؛  اخالق  کتاب:   عنوان 
 پدیدآورنده: محّمدتقی اسالمی، مهدی علیزاده و احمد دبیری

  مشخصات نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، سال1390، قم
------------------------------------------------------    

ایــن اثــر در واقــع پیش درآمــدی اســت بــر روزآمدتریــن و برجســته ترین مباحــث 

کتــاب بــه دو منظــور بــوده اســت:  کاربــردی. نــگارش ایــن  اخــالق 

یــک. آشناســازی هــر چــه بیشــتر جامعــۀ علمــی و فرهنگــی ایــران اســالمی بــا 

حــال و هــوای مباحــث ایــن رشــته؛

ایــن  در  علــم  بومی ســازی  و  اســالمی  تفّکــرات  و  تأمــالت  بــاب  گشــودن  دو. 

موضوعــات.

دو  پایــۀ  بــر  دوم  بخــش  فصــول  ترتیــب  کــه  اســت  ایــن  کتــاب  خصوصیــت 

یخــی و درجــۀ اهمیــت  شــاخص: »اولویت هــای اســالمی -ملــی« و »تقــّدم تار

اجتماعــی آنهــا« ســامان یافتــه اســت؛ از ایــن رو اخــالق آمــوزش و پــرورش بــه دلیــل 

کــه در نهــاد فرهنگــی از نظــرگاه اســالمی داشــته، در فصــل نخســت  تقــّدم اولویتــی 

یســت بــه لحــاظ دیرینگــی  گرفتــه و اخــالق پزشــکی و اخــالق محیــط ز جــای 

یخی شــان، فصل هــای دوم و ســوم را بــه خــود اختصــاص داده انــد. تار

گســتردگی و ابتــال و میــزان اهمّیــت  فصــول هشــت گانۀ بعــدی نیــز بــا عنایــت بــه 

اجتماعــی آنهــا تنظیــم شــده اســت.

کتــاب، آشناســازی جامعــۀ علمی کشــور با ســطح مباحث  چــون هــدف اصلــی 

کاربــردی در غــرب بــوده اســت؛ از ایــن رو بــه طــرح دیدگاه هــای اســالمی  اخــالق 

ــمت هایی  ــه( و قس یخچ ــمت تار ــش اّول )قس ــا در بخ ــه اســت و تنه ــز نپرداخت نی
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از فصــل اّول و فصــل یازدهــم از بخــش دوم بــه مواضــع یــا منابــع اســالمی اشــاراتی 

رفتــه اســت.

مطالــب فصل هــا و زیربخش هــای آنهــا بــه طــور مســتقیم بــه حــوزۀ مباحــث 

اخــالق  زیرفصل هــای  از  یکــی  اســتثنای  بــه  دارد،  تعلــق  کاربــردی  اخــالق 

کالمــی مباحــث جــاری در  کــه از پیامدهــای  کــردن(  یست پزشــکی )خدایــی  ز

اســت. کاربــردی  اخــالق 

قلمــی  گاه  و  محتوایــی  پیچیدگــی  از  کتــاب  فصــول  از  پــاره ای  ســرانجام  و 

و  هم اندیشــی  یــا  دوباره خوانــی  نیازمنــد  آنهــا،  بهتــر  فهــم  کــه  اســت  برخــوردار 

اســت. علمــی  کــرۀ  مذا
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  عنوان کتاب: مکارم االخالق
 پدیدآورنده: حسن بن فضل طبرسی

  مشخصات نشر:  انتشارات حبیب، سال 1386، قم
------------------------------------------------------    

کتابــی دربــاره آداب و اخــالق اســالمی می باشــد. ایــن اثــر از  »مــکارم االخــالق« 

کتاب هــا در زمینــه آداب و اخــالق اســت. مؤلــف  منابــع شــیعه و از معروف تریــن 

کتــاب، رضــی الدیــن حســن بــن فضــل طبرســی از عالمــان شــیعه در قــرن ششــم 

هجــری، فرزنــد امیــن االســالم طبرســی صاحــب تفســیر مجمــع البیــان اســت.

مــکارم  بعثــت ألتمــم  »اّنمــا  بــه حدیــث  اســتناد  بــا  کتــاب  در مقدمــه  مؤلــف 

بــه پیامبــر  آیــه 21 ســوره احــزاب وآیــه 31 ســوره آل عمــران، تأســی  االخــالق« و 

ی از شــیوه زندگــی او را وســیله ای بــرای جلــب رحمــت الهــی و در  کــرم و پیــرو ا

کــرده اســت. کتــاب خــود ذکــر  نتیجــه، انگیــزه تألیــف 

 ،پیامبــر اوصــاف  و  اخــالق  از:  عبارتنــد  کتــاب  گانــه  دوازده  باب هــای 

ناخــن  و نظافــت در اخــالق اســالمی، آداب اســتحمام، بهداشــت  بهداشــت 

مســلمان،  مــرد  و  زن  آرایــش  شــیوه های  و  آداب  حجامــت،  و  موهــا  اصــالح  و 

ــه اســالمی، آداب خــوردن و آشــامیدن، مســائل مربــوط  ویژگی هــای لبــاس و خان

بــه ازدواج، آداب مســافرت، آداب دعــا و وقــت فضیلــت آن، رفتــار بــا بیمــاران 

و مســائل مربــوط بــه آن و مســائل متفرقــه در عرصــه اخــالق و حقــوق فــردی و 

اجتماعــی.
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کتاب العشرة وسائل الشیعة  عنوان کتاب: 
 پدیدآورنده: محّمد بن حسن حّر عاملی )شیخ حر عاملی(؛ مترجم: محّمدعلی مقّدس

  مشخصات نشر: انتشارات مبارک ، سال 1387، تهران                  
------------------------------------------------------  

ــل  ــرم و اه ک ــر ا ــات پیامب ــر از روای ــل و معتب کام ــه ای  ــیعة، مجموع ــائل الش وس

گــردآوری و  بیــت دربــارۀ احــکام شــرعی و فقهــی در پنجــاه بخــش موضوعــی 

گــردآوری و تنظیــم احادیــث هــم بــر اســاس  شــامل 36 هــزار روایــت اســت. ترتیــب 

ــی اســت. 
ّ
مــۀ حل

ّ
کتــاب شــرایع اإلســالم مرحــوم عال مباحــث 

کتــاب را بــه ترتیــب مســائل شــرعِی مطــرح شــده  شــیخ حــّر عاملــی، روایــات ایــن 

کتــاب دیــات بــه صــورت باب هــای  کتــاب طهــارت تــا  کتاب هــای فقهــی، از  در 

ی ســعی بــر آن داشــته تــا بــرای هــر مســئلۀ شــرعی، بابــی  گانــه آورده  اســت. و جدا

گشــته تــا دسترســی بــه روایــات  مســتقل اختصــاص دهــد و ایــن خــود موجــب 

گــردد و مراجعه کننــده بــه راحتــی بتوانــد روایــات مــورد نظــر را  کتــاب، بســیار آســان 

بیابــد. عــالوه بــر آن، مســائل جدیــدی را نیــز بــا توجــه بــه مضمــون روایــات بــا ترتیبــی 

آشــنا و چینشــی مطلــوب و نظمــی زیبــا مطــرح نمــوده  اســت. 

کتاب آداب معاشرت در سفر و حضر ترجمه »کتاب العشرة« وسائل الشیعة است 

ی احادیث فقهی، اجتماعی و اخالقی بوده و از 166 باب تشکیل شده است.  که حاو

کتــاب دربــارۀ معاشــرت بــا مــردم و چگونگــی برخــورد بــا افــراد  در قســمتی از 

اجتمــاع و شــیوۀ تعامــل بــا آنهــا و مســتحّبات ســخن گفتــه شــده اســت و این کــه بــا 
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کســانی معاشــرت نکنیــم. نویســنده ســپس  کنیــم و بــا چــه  کســانی معاشــرت  چــه 

کراهــت بعضــی از اعمــال چــه در بــاب آداب  احادیثــی را در زمینــۀ اســتحباب یــا 

کتــاب هــم نهــی  کــرده و در پایــان  معاشــرت و چــه اعمــال شــخصی و فــردی ذکــر 

بعضــی از محرمــات را در احادیــث یــادآور شــده اســت.
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 عنوان کتاب: اخالق اسالمی
 پدیدآورنده: احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی

  مشخصات نشر: دفتر نشر معارف، سال 1389، تهران
------------------------------------------------------   

که علم اخالق اسالمی و مباحث مربوط به  کتاب از جمله آثار فارسی است  این 

کرده است.  یس در دانشگاه مطرح  آن را به شیوۀ علمی برای تدر

گانــه نــگارش یافتــه اســت  بــا توجــه بــه این کــه ایــن مجموعــه بــا دو قلــم جدا

ــه  ــر چ گ ــردد؛ ا گ ــاهده  ــی مش ــای نگارش ــی تفاوت ه ــن آن برخ ــت در مت ــن اس ممک

گــردد.  کــه حتی االمــکان یک نواخــت عرضــه  ســعی بــر آن بــوده 

کتــاب را آقــای  کتــاب از ســه بخــش تشــکیل شــده اســت: دو بخــش ابتدایــی 

کــرده اســت.  احمــد دیلمــی و بخــش ســوم آن را آقــای مســعود آذربایجانــی تدویــن 

ــر فصولــی اســت: هــر یــک از بخش هــا نیــز مشــتمل ب

	  بخــش نخســت: مبانــی اخــالق )کلیــات علــم اخــالق، جاودانگــی اخــالق و 

عمــل اخالقــی(؛

	  بخش دوم: مفاهیم عام اخالقی؛ 

	  بخش سوم: تربیت اخالقی از دیدگاه اسالم.
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 عنوان کتاب: معراج السعادة
 پدیدآورنده: ماّل احمد نراقی

  مشخصات نشر: نشر آبانه ، سال 1395، تهران                       
------------------------------------------------------    

یکــرد عقلــی و  ــا رو ــان فارســی در اخــالق اســالمی ب ــه زب کتابــی ب معراج الســعادة، 

نقلــی اســت.

کــه در آن، مباحــث اخالقــی را  کــرده  ــف، ایــن اثــر را در پنــج بــاب تدویــن 
ّ
مؤل

کــرده اســت. معراج الســعادة را می تــوان تلخیــص فارســی  بــا روش عقلــی بیــان 

گرامــی ایشــان مرحــوم مــاّل مهــدی  کــه والــد  کتــاب جامــع الســعادات دانســت 

نراقــی نگاشــته اســت؛ اّمــا تفاوت هــای فراوانــی بــا آن دارد. 

کــه اســتدالل،  تفــاوت عمــدهݘ جامــع الســعادات و معراج الســعادة آن اســت 

معــراج  اّمــا  اســت؛  پررنگ تــر  جامع الســعادات،  در  عقلــی  یکــرد  رو و  برهــان 

کــه مخاطــب  الســعادة بــر وجهــه نقلــی و خطابــی مباحــث افــزوده اســت. از آن جــا 

ارائــۀ  بــا  مطالــب  تــا  کوشــیده  نویســنده  اســت،  مــردم  عمــوم  معراج الســعادة، 

شــواهد نقلــی و روایــی یــا آمیــزه ای از نقــل و دلیــل، بــا ذکــر اشــعار و بــا زبانــی روان 

گــردد؛ از ایــن رو  بــه دور از پیچیدگی هــای مباحــث علمــی بیــان  و جــذاب و 

اســتفاده از آیــات و روایــات در معــراج الســعاده بیشــتر از جامع الســعادات اســت. 

کتــاب هــم تــا حــدودی تفــاوت  تبویــب و ترتیــب فصــول و عناویــن ایــن دو 

دارنــد؛ بــرای مثــال، بــاب اول جامــع الســعادات دارای شــانزده فصــل اســت؛ اّمــا 

کــه در ســه فصــل، عنــوان مشــترک و  بــاب اول معــراج الســعادة، ده فصــل دارد 

در دو فصــل، محتــوای مشــترک دارنــد؛ بنابرایــن، در معراج الســعادة، برخــی از 
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کــه در آن یافــت  فصــول جامــع الســعادات یافــت نمی شــود و برخــی از فصولــی 

می شــود در جامــع الســعادات موجــود نیســت.

کدام دارای فصول متعددی است:  که هر  کتاب در پنج باب سامان یافته 

	  باب اّول: در بیان مقّدمات نافعه و مشتمل بر ده فصل است؛ 

	  باب دوم: در سبب بدی اخالق و بیان قوای نفس و در آن هشت فصل است؛ 

کلیــۀ  	  بــاب ســوم: در بیــان محافظــت اخــالق حســنه از انحــراف و معالجــات 

اخــالق رذیلــه و مشــتمل بــر ســه فصــل اســت؛ 

	  بــاب چهــارم: در تفصیــل اخــالق حســنه و ذمیمــه و فوایــد و مفاســد آنهــا و 

کســب اخــالق حســنه و معالجــۀ اخــالق رذیلــه؛  کیفیــت 

کیفیــت و آداب و شــرایط آن  	  بــاب پنجــم: بیــان مراتــب اطاعــت و عبــادت و 

و در آن هفــت مقصــد اســت.
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 عنوان کتاب: نردبان سعادت )برگرفته از معراج السعاده عالمه مال احمد نراقی(
 پدیدآورنده: سید محمد رضا طباطبایی

کتاب، سال 1392، قم   مشخصات نشر: بوستان 
------------------------------------------------------  

کتاب اخالقی »معراج السعاده« است. اثر حاضر، تلخیص و تحریر 

که دارد، از  نویسنده با اشاره به این که »معراج السعاده« با همه ارج و اعتباری 

یک سو به برخی مباحث بیش از حوصله مخاطبان امروزی پرداخته و از سوی 

با  آنها  روابط اعضای  و  مانند خانواده، جامعه  برخی موضوعات مهم  از  دیگر، 

کرده است. کتاب  کرده است، اقدام به تلخیص و تحریر این  گذر  یکدیگر زود 

و  نفس  تهذیب  اهمیت  و  انسان  حاالت  درباره  بحث  به  ابتدا  نوشتار  این  در 

معرفت انسان نسبت به خویش پرداخته شده و رابطه خودسازی با خودشناسی 

گردیده است. در ادامه به بحث درباره قوای نفس و علت پیدایش اخالق  بیان 

ناپسند در انسان پرداخته شده و لزوم اجتناب از افراط و تفریط و به دست آوردن 

کید قرار گرفته و راهکارهای کسب فضایل  عدالت و اعتدال در همه امور مورد تا

کردن بر حق اهلل  گردیده است. لزوم مواظبت  اخالقی و دفع رذایل نفسانی بیان 

و حقوق مردم، حقوق والدین و فرزندان نیز از دیگر مندرجات این نوشتار است.
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 عنوان کتاب: المقامات العلّیة فی موجبات السعادة األبدّیة
 پدیدآورنده: شیخ عّباس قمی

کوثر، سال 1383، قم   مشخصات نشر: نسیم 
------------------------------------------------------  

سال  در  که  است  نراقی  احمد  ماّل  نوشتۀ  معراج السعادة  خالصۀ  کتاب،  این 

1332ق در مشهد مقدس تألیف شده است. کتاب دارای یک مقدمه، دو باب 

و یک خاتمه است: 

بــاب اول: اســباب انحــراف از طریــق پســندیده و حصــول اخــالق ناپســند و بیــان 

قــوای نفــس انســانی؛ در پنــج  فصــل: 

 فصل اول: در بیان قوای روح؛	 

ت و َالم قوای روح؛	 
ّ

 فصل دوم: در بیان لذ

 فصل سوم: در بیان وظایف هر یک از قوای روح؛	 

 فصل چهارم: در بیان رذایل قوای روح؛	 

 فصل پنجم: در بیان افراط و تفریط در هر یک از صفات. 	 

 بــاب دوم: در تفصیــل اخــالق حســنه و رذیلــه، فوایــد و مفاســد آنهــا و چگونگــی 

کســب اخــالق حســنه و معالجــۀ اوصــاف مذمــوم، و مشــتمل اســت بــر پنــج مقــام: 

کــه عدالــت بــه  کــه متعلــق بــه قــّوۀ عاملــه وهمیــه   مقــام اّول: در بیــان آن چیــزی 

ی در جمیــع امــور؛ معنــی اعــم باشــد، یعنــی میانــه رو

ق است به قّوۀ عاقله؛
ّ
که متعل  مقام دوم: در بیان معالجۀ اخالق ذمیمه 

ق است به قّوۀ غضبیه؛
ّ
 مقام سوم: در بیان صفات رذیله و اخالق حمیده که متعل

ــق اســت بــه قــّوۀ شــهویه از رذایــل و فضایل 
ّ
کــه متعل  مقــام چهــارم: در بیــان آنچــه 
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و راه هــای تحصیــل آنها؛

کــه متعلــق اســت بــه ســه قــّوۀ عاقلــه و غضبیــه و   مقــام پنجــم: در بیــان صفاتــی 

شــهویه، یــا دو قــّوه از ایــن ســه قــّوه از رذایــل و فضایــل؛

که طالب تهذیب نفس، باید در نظر داشته باشد.  خاتمه: مواردی 
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کشف الغطاء عن وجوه مراسم اإلهتداء )فی علم األخالق(  عنوان کتاب: 
 پدیدآورنده: محمد حسن قزوینی؛ تحقیق: محسن احمدی

کنگره بزرگداشت محققان ماّل مهدی و ماّل احمد نراقی،    مشخصات نشر:  
سال 1380، قم

------------------------------------------------------  

ماّل محّمدمهدی نراقی پس از نگارش کتاب جامع السعادات، نسخه ای از آن را 

کتاب می گوید  ینی فرستاد تا نظر دهد. عالمه با ستودن آن  به خدمت عالمه قزو

که مستند به  کتاب پرداخت  تألیف این  به  و زوائد است؛ لذا  که دارای حشو 

کتاب دارای ده  کرم باشد.  کلمات اساطین حکمت و اخبار عترت پیامبر ا

باب و یک خاتمه است:  

الباب األّول: فی المقّدمات؛ 	 

الباب الثانی: فی تفصیل األخالق و أقسامها؛ 	 

کیفیة المحافظة علی النفوس؛ 	  الباب الثالث: فی 

الباب الرابع: فی معرفة األمراض النفسانیة و معالجتها؛ 	 

الباب الخامس: فی المعالجات المختصة برذائل القوة العاقلة؛ 	 

الباب السادس: فی معالجة الرذائل الغضبیة؛ 	 

ق بالقوة الشهویة من الرذائل؛ 	 
ّ
الباب السابع: فیما یتعل

ق بالعدالة من الفضائل والرذائل؛ 	 
ّ
الباب التاسع: فیما یتعل

الباب العاشر: فی العبادات؛ 	 

الخاتمه: فی المحّبة هلل والشوق إلیه وااُلنس به. 	 
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 عنوان کتاب: جامع السعادات
کریم فیضی  پدیدآورنده: مال محّمدمهدی نراقی؛ مترجم: 

  مشخصات نشر: قائم آل محمد، سال 1397، قم  
------------------------------------------------------  

کتابــی دربــارۀ اخــالق نظــری و عملــی بــه زبــان عربــی، تألیــف  جامــع الســعادات، 
حکیــم و فقیــه قــرن دوازدهــم و ســیزدهم هجــری، مــال محمدمهــدی نراقــی اســت. 
ــت جایــگاه اخالقــی و علمــی نویســندۀ آن 

ّ
کتــاب بیشــتر بــه عل اهمیــت ایــن 

کــه مشــتمل بــر هــر  کتابــی اســت  دانســته شــده اســت. جامــع الســعادات، اولیــن 
دو جنبــۀ عقلــی و فلســفی و نیــز دینــی و عملــی اســت. 

ــی  ــم، یعن ــی قدی ــت عمل ــش از حکم ــک بخ ــا ی ــش تنه ف
ّ
ــح مؤل ــه تصری ــاب ب کت

اخــالق را دربرمی گیــرد و دربــارۀ ســایر بخش هــای حکمــت قدیــم، یعنــی تدبیــر 
ی از تألیــف آن، تنهــا  منــزل و  سیاســت ُمــُدن ســخن نمی گویــد؛ زیــرا غــرض و

ــت.  ــوده اس ــالق ب ــب اخ ــس و تهذی ــالح نف ــی اص ــارۀ چگونگ ــث درب بح
جامع السعادات، مشتمل بر سه باب است: 

کلی و مبانی علم اخالق از قبیل:  که در آن مباحث  	  باب اّول در مقدمات 
تجّرد و بقای نفس، تأثیر طبیعت آدمی بر اخالق، نقش تربیت در اخالق، شرف 
علم اخالق به سبب شرافت موضوع و غایتش، ترکیب حقیقت انسان از وجوه 

متقابل و غایت سعادت انسان مطرح شده است؛
	  باب دوم، دربارۀ اقسام اخالق، شامل مباحثی مانند اقسام فضایل و رذایل، 
بحث دربارۀ فضایل چهارگانه )حکمت، عدالت، شجاعت و عفت(، حقیقت 

عدالت، حد وسط )اعتدال( و افراط و تفریط در اخالق است؛ 
	  باب سوم کتاب هم دربارۀ اخالق پسندیده، شامل یک مقدمه و چهار فصل است. 
کتاب در سه جلد نوشته شده است و در کنار کتاب هایی چون: احیاء االحیاء 
فیض کاشانی و معراج السعادة از کتاب های اخالقی مهم شیعه محسوب می شود.
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 عنوان کتاب: تهذیب اخالق
 پدیدآورنده: محمد علی هدایتی

  مشخصات نشر: خلق)موسسه فرهنگی دارالهدی(، سال 1386، قم  
------------------------------------------------------  

کتــاب حاضــر در هفــت بخــش بــا اســتناد بــه آیــات، روایــات و ســیره و ســخن 
علمــا و قله هــای تهذیــب تنظیــم شــده اســت. 

ــا ایــن عناویــن مطــرح  ــی در خصــوص تهذیــب نفــس ب کلیات در بخــش نخســت 
و  تهذیــب و خودســازی  و جایــگاه  تهذیــب، اهمیــت  اســت: شــناخت  شــده 

تطهیــر نفــس.
گفتــار تنظیــم شــده  بخــش دوم بــا عنــوان »اصــول و مراتــب تهذیــب« در ســیزده 
و بــه مباحثــی ماننــد فضایــل و رذایــل و روش هــای درمــان، اراده و اختیــار انســان، 
یــج و مــدارا، همــت و تــالش، تمــرن و تکــرار و ملکــه، رازداری  امــکان تهذیــب، تدر

کتمــان ســّر و... می پــردازد.  و 
بخــش ســوم بــا عنــوان »ســازه های بنیادیــن در تهذیــب« در ســه فصــل بــا عناوین 
نفــس و شــناخت آن، هــوای نفــس و مبــارزه و جهــاد بــا نفــس در بیســت و چهــار 

گفتــار تنظیــم شــده اســت.
بخــش چهــارم بــا عنــوان »اســباب و عوامــل موثــر در تهذیــب نفــس«، شــامل 
متعــال،  خداونــد  شــناخت  و  ایمــان  مثــل:  امــوری  گفتــار،  هشــت  و  بیســت 
تــوکل،  و  اســتعانت  بیــت:،  اهــل  والیــت  و  محبــت  الهــی،  عشــق  و  محبــت 
عبــادت و بندگــی، علــم و عقــل و معرفــت، خــوف و رجــاء، تفکــر، عــزم و تصمیــم، 
تهجــد، تقــوی، وعــظ، قناعــت و... را از اســباب و عوامــل مؤثــر در تهذیــب نفــس 

برمی شــمرد.
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»موانــع و بازدارنده هــا در تهذیــب نفــس« عنــوان بخــش پنجم این کتاب اســت که 
گنــاه، حــب نفــس، حــب دنیــا،  گفتــار تنظیــم شــده و امــوری همچــون  در دروازده 
حــب مقــام و شــهوت، غفلــت، عیب هــا، بیهودگــی، خشــم، ظلــم، پرخــوری، 
نــگاه حــرام، و... را از موانــع اصلــی در مســیر تهذیــب نفــس و خودســازی می دانــد.

گفتــار  بخــش ششــم بــا عنــوان »آثــار و پیامدهــای تهذیــب« در دو فصــل و چهــارده 
بــه آثــار و بــرکات تهذیــب نفــس مثــل: قــرب خــدا، صفــا و صمیمیــت، ســعادت، 
ــداری، علــم و معرفــت، یقیــن، حــال خــوش، مکاشــفه و پیامدهــای  ثبــات و پای
تــرک تهذیــب نفــس مثــل: خــروج از پنــاه الهــی، تباهــی اعمــال، رســوایی، خــواری 

ــردازد.  و شــقاوت و... می پ
گفتــار تنظیــم  بخــش هفتــم و پایانــی نیــز بــا عنــوان »قلمــرو تهذیــب« در هشــت 
کودکــی، جوانــی،  و بــه تهذیــب فکــر و نیــت و ذهــن و ارتبــاط تهذیــب نفــس بــا 

پیــری، جامعــه، حکومــت و علمــا اشــاره دارد.
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 عنوان کتاب: تصنیف غرر الحکم و درر الکلم
 پدیدآورنده: عبدالواحد بن محّمد تمیمی آُمدی، تحقیق و مقدمه: مصطفی درایتی

  مشخصات نشر:  مکتب االعالم االسالمی، سال 1420ق، قم
------------------------------------------------------     

 کوتاهــی از آمــوزگار بالغــت امیرمؤمنــان علــی کتــاب دربردارنــدۀ ســخنان  ایــن 
ــی  ــل اخالق ــاب فضای کتس ــه ا ــویق ب ــدرز و تش ــد و ان ــت، پن ــای نصیح در زمینه ه
ــع تصنیــف غــرر الحکــم،  ــز از فروافتــادن در رذایــل اخالقــی اســت. در واق و پرهی

کتــاب غــرر الحکــم اســت.  فهرســت موضوعــی  از 
کــه در غــرر الحکــم و درر الکلــم وجــود دارد، حــدود دوازده هــزار  تعــداد روایاتــی 
کلمــۀ روایــات بــه ترتیــب حــروف  روایــت اســت و ایــن تعــداد روایــات، طبــق اّولیــن 
کــه بخواهــد روایتــی از حیــث معنــا و  کســی  الفبــا مرتــب شــده اســت و بــرای 
کنــد، بســیار ســخت و زمان بــر اســت؛ بنابرایــن بــا  کتــاب پیــدا  مفهــوم در ایــن 
ــع ایــن مشــکل برداشــته  ــرای رف گامــی ب کتــاب برحســب موضــوع،  کــردن  ــب  مرت

شــده اســت. 
کتاب آمده است.  کتاب با دو مقدمه از ناشر و محّقق آغاز شده و سپس متن 
کتاب برحسب موضوع مرتب شده و شامل شش قسم است و هرکدام از  روایات 

ی ابوابی و این ابواب دربردارندۀ فصولی هستند.  این اقسام، حاو
شده  گرفته  نظر  در  آنها  غالبی  جنبه های  موضوعات،  ی 

ّ
کل عنوان بندی  در 

نظر  به  که  است  آمده  اقتصادی«  »اخالق  زیر عنوان  در  »احسان«  مثاًل  است؛ 
محّققان با  این  عنوان هماهنگ تر است تا  با  عناوین »اجتماعی و اخالق«. 

کتاب بر اساس چاپ مرحوم ُارموی تنظیم شده و برای اطمینان بیشتر،  متن 
با نسخۀ چاپ نجف نیز مقابله شده است. مرجع اصلی در تصحیح متن نیز 



سطح دو/ آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی/ حدیث140

نسخۀ تصحیح شده شرح آقا جمال خوانساری بوده است. 
تا برای جست وجوگران، منبعی  همچنین هیچ روایتی تقطیع نگردیده است 

کارآمد باشد.  مستقل و 
کتاب می توان به اعراب گذاری تمام روایات و شماره گذاری  از ویژگی های بارز 
به  روایت  انجام داده، آخرین  که محّقق  کرد. طبق شماره گذاری ای  آنها اشاره 

شماره 11192 پایان می پذیرد. 
کتــاب بــه  کلمــات مشــکل روایــات بــا عالمــت ســتاره مشــخص شــده و در پایــان 

صــورت الفبایــی آمــده و توضیــح عربــی و ترجمــۀ فارســی آن بیــان شــده اســت. 
موضوعات  به  دسترسی  که  است  آن  موضوعی  فهرست  کتاب،  پایان بخش 

گون را برای مخاطب آسان می نماید.  گونا
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کتاب جهاد النفس »وسائل الشیعة«  عنوان کتاب: 
 پدیدآورنده: شیخ حّر عاملی؛ مترجم: علی افراسیابی با عنوان جهاد با نفس

  مشخصات نشر: نهاوندی، سال 1380، قم                 
------------------------------------------------------ 

جهاد النفس وسائل الشیعة اثر شیخ حّر عاملی و جلد بیستم کتاب وسائل الشیعة 
مقدمه  در  است.  شده  ترجمه  فارسی  به  افراسیابی  علی  آقای  توسط  که  است 

ترجمه کتاب چنین آمده است:
کتــاب »جهــاد النفــس« در مجموعــه گران ســنگ حدیثــی »وسائل الشــیعة« در نزد 
ک نهــادان همــواره  عالمــان اخــالق از اهمّیــت ویــژه ای برخــوردار بــوده اســت و آن پــا
تشــنه کامــان اخــالق اســالمی و ســالکان طریــق را بــه خوانــدن و عمــل کــردن بــه ایــن 
کتــاب شــریف ســفارش می نموده انــد، ایــن امــر مــا را بــر آن داشــت تــا بــه ترجمــه ایــن 
کننــده دل هــا« و »شناســاننده راه نیک بختــی« اســت،  ــده  ــه حــق »زن کــه ب کتــاب 

گماریم.  هّمــت 
برخی از ویژگی های این ترجمه:

کــه ایــن ترجمــه بــرای اســتفاده عمــوم آزاد اســت از ذکــر سلســله ســند  1.  از آن جــا 
احادیــث خــودداری شــده اســت؛

2. احادیــث بــا دّقــت فــراوان اعراب گــذاری و بــه صــورت مسلســل شــماره گذاری 
شــده اســت؛

3. احادیث در یک طرف و در طرف مقابل ترجمه هر یک آورده شده است؛
4. احادیث کتاب حذف یا تقطیع نگردیده است؛

5.  ترجمه کتاب بسیار سلیسل و روان است.
این کتاب شریف در 101 باب تنظیم شده و برخی از عناوین آن عبارت است از:
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	 باب استحباب یافتن اخالق نیکو و ذکر تعدادى از اخالق نیکو؛ 
	  باب وجوب یقین داشتن به خداوند در رساندن روزى و عمر و نفع و ضرر؛ 

	  باب وجوب فرمان بردارى از عقل و مخالفت نمودن باجهل و نادانی؛ 
	  باب وجوب غلبه عقل بر شهوت و حرمت غلبه شهوت برعقل؛ 

	  باب وجوب چنگ زدن به ریسمان الهی؛ 
	  باب وجوب توکل بر خدا و سپردن امور به سوى او؛ 

	  باب عدم جواز امید و آرزو داشتن به غیر خدا؛ 
کــه بــه آن امیــد  کــردن بــراى آنچــه  	  بــاب وجــوب جمــع بیــن خــوف و رجــا و عمــل 

یــا بیــم از آن دارد؛ 
	  باب وجوب ترس از خدا؛ 

	  باب استحباب زیاد گریستن از خوف خدا؛
	  باب وجوب حسن ظن به خداوند و ترحیم بدگمانی نسبت به خدا؛

	  باب استحباب نکوهش نمودن نفس و ادب کردن و دشمن داشتن نفس؛
	  باب وجوب فرمان بردارى از خداوند؛

	  باب وجوب صبر نمودن بر طاعت خدا و صبر نمودن در برابر معصیت خداوند؛
	  باب وجوب رعایت تقواى الهی؛

	  باب وجوب پارسایی؛
کدامنی؛ 	  باب وجوب پا

	  باب وجوب خوددارى از حرام ها؛
	  باب وجوب اداى واجبات؛

کارها و... . 	  باب استحباب صبر در تمامی 
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 عنوان کتاب: چهل حدیث 
پدیدآورنده: سّید روح اهلل موسوی خمینی 

  مشخصات نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی، سال 137۴، تهران         

------------------------------------------------------   

کــه مضامیــن آن را   کتــاب حاضــر در اصــل، تقریــرات امــام خمینیبــوده اســت 

گردان خــود ایــراد فرمــوده بودنــد و  در مدرســۀ فیضیــه و ماّلصــادق در قــم بــرای شــا
کتابــی در همیــن زمینــه تألیــف نماینــد.  گرفتنــد  ســپس تصمیــم 

ــر یــک مقدمــه، چهــل بــاب، یــک خاتمــه و دعــا و ختــام  کتــاب مشــتمل ب ایــن 
اســت. مؤلــف در ابتــدای بــاب اّول، طــرق روایــی خــود را بــا اتصــال سلســله ســند 
بیــان می کنــد و در ســایر ابــواب بــا ســند مّتصــل، اســانید روایــات را مــی آورد. 

ســپس متــون احادیــث را ذکــر می نمایــد.
کــه ابتــدا حدیــث را نقــل  روش حضــرت امــام در توضیــح احادیــث ایــن اســت 
کلمــات اصلــی حدیــث و  کرده انــد؛ آن گاه  کــرده و ســپس آن را بــه فارســی ترجمــه 
کرده انــد و در معنــای حدیــث،  کلمــات آن را شــرح و معنــا  گاه قالــب تعبیــرات و 
کــه در شــرح آن ســودمند اســت، بیــان داشــته اند. ایشــان پــس از فراغــت  نکاتــی را 
از شــرح تعبیــرات و اصطالحــات و تمهیــدات الزم، بــه شــرح متــن پرداختــه و طــی 

چنــد »فصــل«، شــرح حدیــث را بــه پایــان برده انــد.  
کتــاب را می تــوان در زمــرۀ آثــار اخالقــی -عرفانــی حضــرت امــام جــای داد؛  ایــن 
کــه ســی و ســه عنــوان از ایــن احادیــث، اخالقــی اســت و بقیــۀ احادیــث،  چــرا 

کالمی انــد.  بیان گــر نــکات عرفانــی، فلســفی و 
احادیــث انتخــاب شــده، هــم در اخالقیــات و هــم در معــارف، بســیار ُپر مغــز و 
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کــه دربــارۀ اخالقیــات اســت، عبارت انــد  کتــاب  ُپر محتواینــد. عناویــن سی وســه 
کبــر، حســادت، حــّب دنیــا، غضــب، عصبیــت، نفــاق،  یــا، عحــب،  از: جهــاد، ر
هــوای نفــس، فطــرت، تفکــر، تــوکل، خــوف و رجــاء، امتحــان، صبــر، توبــه، ذکــر، 
کراهــت از مــرگ، علــم، اصنــاف طالبــان، اقســام علــم،  غیبــت، اخــالص، شــکر، 
شــک و وســواس، فضیلــت علــم، عبــادت و حضــور، لقــاء اهلل، وصایــای آقــا رســول 
ــه حــق تعالــی  اهلل و امیرمؤمنــان، اقســام قلــوب، عــدم معرفــت حقیقــی ب
و رســول و ائّمــه، یقیــن، والیــت و اعمــال، مقــام مؤمــن نــزد حــق تعالــی، 
معرفــت اســمای حــق، مســأله جبــر و تفویــض، صفــات حــق تعالــی، معرفــت 
خــدا و رســول و اولــی األمــر، آفرینــش آدم، االهیــت و الوهیــت در لســان اهــل اهلل، 

تفســیر ســورۀ توحیــد و آیــات آغازیــن ســورۀ حمــد.
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کرانۀ شرح چهل حدیث امام خمینی  عنوان کتاب: بر 
 پدیدآورنده: جواد محّدثی

  مشخصات نشر:  مؤسسۀ چاپ و نشر عروج، سال 1393، تهران
------------------------------------------------------     

این اثر دربردارندۀ چهل حدیث از ائمۀ اطهار  است که امام خمینی شرحی 

بر این احادیث نوشته بودند. چون فهم بسیاری از مطالب بیان شده توسط امام 

خمینی در کتاب شرح چهل حدیث آن بزرگوار، به دلیل سنگینی مطالب و طرح 

کوشیده است تا  مباحث فلسفی، برای مخاطبان معمولی دشوار بود، نگارنده 

کردن ساختار جمالت، تلخیص مباحث طوالنی با حفظ وفاداری  با امروزی تر 

ارائه  اثری  عرفانی،  و  فلسفی  اصطالحات  شرح  و  واژه ها  نمودن  روان  متن،  به 

گاهی یابند.  دهد تا همۀ خوانندگان به مفاهیم بیان شده از قلم امام خمینی آ

و  مهلکات  و  اخالقیات  به  مربوط  کتاب  این  احادیث  از  حدیث  وسه  سی 

منجیات و هفت حدیث آخر در باب اعتقادات و معارف است. 

از آن جا که متن اصلی کتاب اربعین حدیث، جزو متون آموزشی مرکز مدیریت 

حوزه های علمیۀ خواهران است، اثر فوق به عنوان متن جایگزین، مورد استقبال 

درس(،  هر  )یا  حدیث  هر  پایان  در  جهت  همین  به  است.  گرفته  قرار  مرکز  آن 

و  تحقیق  جهت  پژوهشی  پرسش های  و  درس  آن  با  مرتبط  سؤاالت  مقدمه، 

گردیده است. مطالعۀ بیشتر، درج 
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 عنوان کتاب: صحیفۀ سجادیه
 پدیدآورنده: منسوب به امام زین العابدین، شرح و ترجمه: سّیداحمد فهری 

زنجانی

  مشخصات نشر:  اسوه، سال 1388، قم
------------------------------------------------------   

کتــاب پــس از قــرآن و نهــج  ی 54 دعــا از امــام ســجاد. ایــن  کتابــی اســت حــاو

البالغــه، مهم تریــن میــراث مکتــوب شــیعه بــه حســاب می آیــد و بدیــن رو، بــه آن 

 »زبــور آل محمــد« ،»اخــت القــرآن« )خواهــر قــرآن(، »انجیــل اهــل بیــت«

کاملــه« نیــز لقــب داده انــد.  و »صحیفــه 

صحیفــۀ ســجادیه نیــز ماننــد قــرآن و نهــج البالغــه از نظــر فصاحــت و بالغــت، 

گرفتــه اســت. صحیفــۀ ســجادیه، تنهــا شــامل راز و نیــاز بــا خــدا  مــورد توجــه قــرار 

ی نیســت؛ بلکــه مجموعــه ای ارزشــمند مشــتمل  و بیــان حاجــت در پیشــگاه و

کتــاب  ــر بســیاری از علــوم و معــارف اســالمی اســت و امــام ســجاد در ایــن  ب

ــاب شــیعی را در ضمــن دعــا بیــان می کننــد. شــریف بســیاری از معــارف ن

علی خــان  ســید  ماننــد:  شــیعه  بــزرگان  توســط  کــه  شــرح هایی  بــه  توجــه  بــا 

یاض العارفیــن(، فیض کاشــانی، شــیخ بهایــی،  یاض الســالکین(، دارابــی )ر )ر

عالمــه مجلســی، شــهید ثانــی، میردامــاد و... بــر صحیفــه نوشــته شــده اســت، در 

کتاب در نگاه شــیعیان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اســت. می یابیم، این 

هم چنیــن فرهنگ نامه هــای موضوعــی، معاجــم الفــاظ، تعلیقــات، حواشــی 

کتــاب شــریف  و مســتدرکات متعــددی از ســوی علمــای بــزرگ شــیعه بــر ایــن 

ــت. ــده اس ــته ش نوش
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فارســی،  جملــه  از  دنیــا  مختلــف  زبان هــای  بــه  کنــون  تا ســجادیه  صحیفــه 

اردو،  اســتانبولی(،  و  )آذری  ترکــی  روســی،  اســپانیولی،  فرانســوی،  انگلیســی، 

بلغــاری و چندیــن زبــان دیگــر ترجمــه شــده اســت.

فهرست عناوین دعاهای صحیفه بدین شرح است:

 1. حمد الهی 

 2. درود بر پیامبر

 3. فرشتگان ُمقّرب

 4. پیروان پیامبران

 5. خویشتن و دوستان

 6. صبح و شام

 7. بال و سختی

 8. اخالق ناپسند

 9. طلب آمرزش

 10. پناه بردن به خدا

 11. عاقبت به خیری

 12. اعتراف و توبه

 13. طلب حاجت

 14. دادخواهی از ستم

 15. هنگام بیماری

 16. طلب آمرزش

 17. شر شیطان

 18. دفع بال

 19. طلب باران

 20. مکارم االخالق

 21. اندوه از خطا

 22. هنگام سختی

 23. تندرستی

 24. پدر و مادر

 25. فرزندان

 26. همسایگان و دوستان

 27. مرزداران 

 28. پناه بردن به خدا

 29. روزی

 30. پرداخت بدهی

 31. توبه

 32. دعا در نماز شب
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 33. درخواست خیر

گناه گرفتاری به   .34 

 35. رضا به قضای الهی

 36. هنگام رعدوبرق

کوتاهی در شکرگزاری  .37 

 38. پوزش از ستم

 39. طلب عفو و رحمت

 40. یاد مرگ

گناه  41. پرده پوشی از 

 42. ختم قرآن

یت هالل  43. رؤ

 44. ورود به رمضان

 45. وداع با رمضان

 46. عید فطر و جمعه

 47. دعای عرفه

 48. عید قربان و جمعه

 49. دفع حیله دشمنان

 50. خوف از خدا

 51. فروتنی در برابر خدا

 52. پافشاری در دعا

 53. فروتنی در برابر خدا

 54. زدودن اندوه ها.
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 عنوان کتاب: ُتَحُف العقول عن آل الرسول
 پدیدآورنده: ابن ُشعبه حّرانی، مترجم: احمد جنتی 

  مشخصات نشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل، سال نشر 7831، تهران
------------------------------------------------------   

ــروع  ــر احادیثــی در اصــول و ف ــی اســت حدیثــی مشــتمل  ب کتاب »ُتَحــُف الُعقــول« 

ــان  ــای امام ــد و اندرزه ــن و پن ــنت ها و آداب دی ــته ای از س ــات و دس کلی ــن و  دی

شــخصیت های  از  حّرانــی  شــعبه  ابــن  توســط  کــه  آنــان  حکیمانــه  ســخنان  و 

برجســته شــیعه در قــرن چهــارم بــه نــگارش درآمــده اســت.

کــه دیــدم  کتــاب می گویــد: »پــس از آن  مؤلــف دربــاره انگیــزه خــود از تألیــف ایــن 

ــر  ــی نگاشــته اند، ب کتاب هــای فراوان ــاره فقــه و حــالل و حــرام  علمــای شــیعه درب

کــه در آن ســخنان حکمتآمــوز و موعظه هــای  آن شــدم تــا مجموعــه ای پدیــد آورم 

کــرم و اهــل بیــت آن حضــرت جمــع شــده باشــد؛ تــا گنجینــه ای  پیامبــر ا

بــرای مراجعــه خــودم و بــرای عالقه منــدان بــه خانــدان رســالت باشــد«.

را  فصلــی  اطهــار:  ائمــه  از  یــک  هــر  نیــز  و   پیامبــر ســخنان  بــرای  مؤلــف 

اختصــاص داده و احادیــث نقــل شــده از ایشــان را در همــان بخــش آورده اســت 

کــرده  ــات خــودداری  ــر ســند روای ــاد نشــود از ذک ی کتــاب ز کــه حجــم  ــرای ایــن  و ب

کتــاب بــزرگ نشــود و رعایــت اختصــار  اســت: »مــن ســندها را نیــاوردم تــا حجــم 

گرفتــه ام و چــون بیش تــر  کــه بیش تــر ایــن احادیــث را بــه طــور ســماع  کــردم، هرچنــد 

گــواه درســتی و صحــت انتســاب  کــه خــود،  آنهــا آداب و حکمت هایــی اســت 

ــت«. ــده  اس ــم نش ک ــاب،  کت ــی  ــذا ارزش علم ــت... ل اس

کتــاب نشــان  دهنــده جایــگاه آن در بیــن شــیعه اســت.  ترجمه هــای  متعــدد ایــن 



سطح دو/ آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی/ حدیث150

کــه  کتــاب مکاســب خــود، حدیــث مبســوطی را  شــیخ مرتضــی انصــاری، در اول 

کرده اســت.  کتــاب روایــت  اســاس بســیاری از احــکام معامــالت اســت، از همیــن 

ــه  ــوار می نویســد: »ب همچنیــن عالمــه مجلســی، در فصــل دوم از مقدمــه بحاراالن

کتــاب، داللــت  کتــاب تحف العقــول برخــوردم، نظــم ایــن  یــک نســخه قدیمــی از 

کــه نیــاز  کتــاب اســت  بــه رفعــت شــأن مؤلفــش دارد و مواعــظ و اصــول معلومــی در 

بــه ســند نــدارد«.

پیامبر  وصیت های  جمله:  از  است؛  متنوعی  بخش های  شامل  کتاب  این 

الوداع،  حجة  در  حضرت  آن  سخنرانی   ،علی امام  حضرت  به   اسالم

نامه ها و وصایای حضرت علی به امام حسن، وصیت آن حضرت به امام 

حسین ، سخنرانی ها و خطبه های آن حضرت، عهدنامه مالک اشتر، رساله 

حقوق امام زین العابدین، احتجاج امام صادقبا سفیان ثوری، رساله 

امام هادی  درباره جبر و تفویض، نامه امام حسن عسکری به اسحاق 

 .بن اسماعیل و روایات، و موضوعات مفید و سودمند دیگر از ائمه اطهار
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 عنوان کتاب: نهج البالغه، نامه ها
 پدیدآورنده: شریف رضی

کتاب توسط ناشرین متفاوت و مترجمین مختلف چاپ    مشخصات نشر: این 
شده است.

------------------------------------------------------     

کلمات قصار  و  فرمان ها، حکمت ها  نامه ها،  بر خطبه ها،  کتاب مشتمل  این 

امیرمؤمنان علی است. البته متأسفانه مطالب و بیانات حضرت در عصر 

در   پیامبر سوی  از  حضرت  نمایندگی  در  جنگ ها،  در   ،خدا پیامبر 

شهرها و بالد مختلف، ثبت و ضبط نشده است. 

باز هم ثبت نشده است؛  با موافقت خلفا، بیان می کرد،  که  را  حتی مطالبی 

حکومت  کوتاه  دوران  در   امام فرمایشات  از  برخی  فقط  البالغه،  نهج  پس 

و  جمع آوری  به  هجری،  چهارصد  سال  از  رضی  سید  مرحوم  که  است  ایشان 

کوشید و به رشتۀ تحریر در آورد.  ضبط آنها 

نهج البالغه مشتمل بر سه فصل است: 

فصل اول: خطبه ها و اوامر؛ 	 

فصل دوم: نامه ها و وصایا؛ 	 

کلمات قصار.	  فصل سوم: 

این کتاب شریف، به جهت انتسابش به امام علی، در بین شیعه، اهمیت 

ــت فصاحت و بالغت 
ّ
و رواج فــوق العــاده ای دارد. در بیــن اهــل ســّنت نیــز، بــه عل

گذشــته و حــال آنهــا بــوده و هســت. بی نظیــرش، مــورد توجــه بســیاری از علمــای  

عــدل،  توحیــد،  مــورد  در  شــگفت انگیز  ســخنانی  ی  حــاو البالغــه،  نهــج 
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خلقــت، زن و مــرد، تقــوا، مذمــت دنیــا، شــیطان، نکوهــش بعضــی از صحابــۀ 

و منافقیــن،  مّتقیــن، مؤمنیــن  اوصــاف  امتیــازات خانــدان رســالت،  پیغمبــر، 

توضیــح بعضــی از آیــات قــرآن، دربــارۀ بنــی امیــه، یــاد مــرگ، دولت هــا و ملت هــا، 

ــوّکل، ُشــکر  اوصــاف آل محّمــد، فضایــل و رذایــل اخالقــی، مشــاوره، توبــه، ت

ُکفــر نعمــت، عاقــل و جاهــل، انــواع جهــاد، راه آســایش دنیــا، عدالــت و صدهــا  و 

ــرد.  ک ــد  ــیراب خواه ــت را س ــنگان معرف ــدام، تش ک ــر  ــه ه ک ــت  ــر اس ــوع دیگ موض

کتــاب، شــروح مختلفــی از علمــای اهــل ســّنت و شــیعه  بــه دلیــل اهمیــت ایــن 

کتــاب یــا بخش هایــی از آن نوشــته شــده و بارهــا بــه زبان هــای زنــدۀ  بــر تمامــی 

دنیــا ترجمــه و چــاپ شــده اســت. 
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 عنوان کتاب: روزنه هایی از عالم غیب
 پدیدآورنده: سّید محسن خّرازی

  مشخصات نشر: مسجد مقدس جمکران، سال 1387، قم
------------------------------------------------------     

کرامات  که به بیان داستان های واقعی و  کتابی است  روزنه هایی از عالم غیب، 
می پردازد.   بیت اهل  پیرو  زاهدان  و  عامل  عالمان  و   اطهار ائّمۀ 
بیــان داســتان های واقعــی و کرامــات ائّمــۀ اطهــار، در محکــم نمــودن ارکان 
اعتقــادی و نیــز امیــدوار شــدن عمــوم مــردم بــه توّســل، اثــری عمیــق و هدایت گــر 
بــا  نویســنده  مــراوده و هم نشــینی  ایــن مجموعــه، نتیجــۀ چندیــن ســال  دارد. 

کمــاالت می باشــد.  ــزرگان و اهــل معرفــت و  علمــا و ب
که  کتاب آورده است: »از دوران نوجوانی در این فکر بودم  نویسنده در مقدمۀ 
کرامات و داستان ها و برخی مطالب مهمی را که از بزرگان علم و فضیلت یا دوستان 
کار را  کنم. با توفیق الهی، این  موّثق و با دیانت می شنوم، در دفتری یادداشت 
کنون صدها قضیه و داستان با اهمیت جمع آوری شده است.  کردم و تا شروع 
البته این مقدار، نمونه ای است از کرامات و شنیدنی ها«. ایشان عقیده دارند که 
خواندن این داستان ها دل ها را نسبت به اعتقادات، استوار و تثبیت می نماید. 

کتاب عبارت اند از:  عناوین این 
 ،رســیده اند، توّســل بــه اهــل بیــت کــه خدمــت امــام زمــان کســانی 
یــارت امــام حســین، برخــی از  کرامــات ائّمــۀ اطهــار و امام زاده هــا، بــرکات ز
ــدن اجســاد و  ــازه مان ــه، ت یاهــای صادق اســتخاره ها، تدبیرهــای خــاص الهــی، رؤ
گاهــی از وقــت مــرگ، دربــارۀ روح و تجریــد و تســخیر و غیــره،  کان، آ بدن هــای پــا

گاهــی امــوات، فرشــتگان، شــیاطین و اجّنــه. حیــات برزخــی و آ
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 عنوان کتاب: الطریق إلی اهلل )رساله در اخالق(
 پدیدآورنده: حسین بحرانی؛ مترجم: علی شیروانی با عنوان سلوک عرفانی در 

سیره اهل بیت

  مشخصات نشر: الزهرا، سال 1370، تهران
------------------------------------------------------    

کــرده بــا اســتفاده  ــف ســعی 
ّ
کــه مؤل کتابــی اســت در بــاب اخــالق و ســیر و ســلوک 

کنــد.  از آیــات و روایــات، موضــوع را تبییــن 

کتــاب بســیار شــیوا و روان و عــاری از کلمــات دشــوار و پیچیــده اســت.  نــگارش 

کــه از نگارشــی قــوی برخــوردار اســت، از جهاتــی دیگــر چــون بیــان  عــالوه بــر ایــن 

زیبــای ســیر و ســلوک، دارای اهمیــت اســت؛ ســلوک اهــل بیــت را بــر اســاس 

آیــات و روایــات ترســیم و تبلیــغ می کنــد و در ایــن مســیر، تقریبــًا از چهــل آیــه و 

ــف در عیــن اســتفاده از نــکات 
ّ
صــد وبیســت روایــت، بهــره جســته اســت. مؤل

روایــی، از نــکات عرفــی غافــل نبــوده، ســادگی متــن را جهــت فهــم عامــه در نظــر 

کشــف و شــهود، دوری  گرفتــه و از بیانــات پیچیــده و حتــی از بیــان ظنیــات و 

 ــۀ معصــوم ــات ائّم کالم الهــی و روای ــرده اســت. محــور ســخن نویســنده،  ک

کنــد و از اخــالق الهــی بهره منــد شــود.  اســت تــا ســالک بــه راحتــی مســیر را طــی 

کتــاب بیــن علمــا بــا عنــوان »اخــالق بحرانــی« یــا »رســالة فــی الســلوک«  ایــن 

ــف را از 
ّ
کتــاب اخالقــی دانســته اند و مؤل معــروف اســت و برخــی آن را بهتریــن 

کرده انــد.  علمــای صاحــب ایــن فــن معرفــی 

که عبارت اند از:  رساله یاد شده دارای یک مقدمه و یازده باب است 

	  باب اول: نیاز به تهذیب اخالق؛
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	  باب دوم: رجحان و برتری علم اخالق؛

	  باب سوم: خلقت انسان به جهت سعادت دائمی؛

	  باب چهارم: در بیان بعضی از راه های رسیدن به خدا؛

	  باب پنجم: در توضیح عجز و ناتوانی انسان؛

	  باب ششم و هفتم: چگونگی سلوک عباد اهلل إلی اهلل؛

کمال ایمان با وجود سه خصلت در انسان؛ 	  باب هشتم: ا

	  باب نهم: رضایت به قضای الهی؛

	 باب دهم: در معنای توکل و تفویض و تسلیم؛

	  باب یازدهم: درجات اهل ایمان.



سطح دو / آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی/خودسازی و معنویت اسالمی156

 عنوان کتاب: رساله لقاءاهلل
کوشش: صادق حسن زاده  پدیدآورنده: میرزا جواد ملکی تبریزی؛ به 

  مشخصات نشر: انتشارات آل علی، سال 1385، قم
------------------------------------------------------ 

عــارف بــزرگ و حکیــم فرزانــه مرحــوم آیــت اهلل العظمــی میــرزا جــواد ملکــی تبریــزی 
یکــی از برجســتگان و نخبــگان عرصــه عرفــان نظــرى و عملــی قــرن اخیــر اســت. 
ایشــان در گســترش اخــالق و عرفــان در میــان اهــل علــم و ایمــان، ســهم بــه ســزایی 
المراقبــات،  یعنــی  و سرنوشت ســاز  مهــم  کتــاب  نــگارش ســه  بــا  و  داشــته اند 
مردمــان  اخــالق  تهذیــب  راســتاى  در  مهمــی  گام  لقــاءاهلل،  و  اســرارالصاله 
برداشــته اند. مؤلــف بــا طــرح و ســبک ســاده و روشــن مطالــب ســیر و ســلوک را 
کرده انــد چنان کــه بــراى همــگان قابــل درک اســت و بــراى همیــن نیــز از  بیــان 

کم نظیــرى بــه عمــل آمــده اســت.  کتاب هــاى ایشــان اســتقبال 
یده حال بود. فقــه را از بزرگانی  مرحــوم ملکــی تبریــزی فقیهــی متعّبــد و عارفــی شــور
کامــل و مرّبــی  گرفــت و عرفــان عملــی را نــزد عــارف  همچــون آقــا رضــا همدانــی فــرا 
گردان از  گذرانــد و در زمــان اســتاد در میــان شــا کم نظیــر مــال حســینقلی همدانــی 
گردان جدیــد را  کــه اســتادش تربیــت برخــی شــا گشــت تــا آنجــا  انگشت شــماران 

بــه او حوالــه می کــرد. 
لقــاء اهلل و اشــکال  گــون در  گونا بــا مــذاق هــای  را  مؤلــف مطالــب و مباحــث 
بــر توجیــه لقــاء اهلل، معنــای لقــاء، لقــاء اهلل از زبــان ائمــه، اولیــاء اهلل شــروع و بــه 
مطالبــی از قبیــل اســماء حســنای الهــی، راه فهمیــدن حقایــق، راه معرفــت الهــی، 
کامــل و جامعــی را در توبــه و  ثــه انســان و انــواع معرفــت و ســلوک و بحــث  عوالــم ثال
گریه،  کامــل در  گریــه و بحث  راه هــا و روش هــای محاســبه نفــس، تــوکل، فضیلــت 
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احتضــار و مــرگ، معرفــت نفــس و مســائل مختلــف اخالقــی ذکــر شــده اســت. در 
کتــاب رســاله طریقــه خداخواهــی، لقــاء اهلل، تهذیــب نفــس و مســائل دیگــر  آخــر 

ضمیمــه شــده اســت. 
کتــاب را بــه زبــان عربــی و نصــف دیگــر را بــه زبــان فارســی نوشــته  مؤلــف نصــف 
کتــاب را پاورقــی و حاشــیه  کــه مترجــم قســمت عربــی آن را ترجمــه و تمــام  اســت 

کــرده اســت. زده و منابــع احادیــث و آیــات را ذکــر 
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 عنوان کتاب: شاخصه های عرفان ناب شیعی
 پدیدآورنده: محّمد فنایی اشکوری

  مشخصات نشر: مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی، سال 1394، قم
------------------------------------------------------ 

و  و عرفــان عملــی  نظــری  فلســفۀ عرفــان، عرفــان  مباحــث  برخــی  بــا  آشــنایی 
تنقیــح صحیــح آنهــا، بــه هــدف معرفــی شــاخصه های عرفــان شــیعی، ضــروری 
اســت؛ زیــرا خطــا در هــر یــک از آنهــا می توانــد لغزشــگاهی در عرفــان بــه شــمار 
آیــد و موجبــات انحــراف را فراهــم آورد.چیســتی عرفــان و رابطــۀ عرفــان بــا دیــن و 
کتــاب شــاخصه های عرفــان  کــه  کلیــدی فلســفۀ عرفــان اســت  عقــل، از مباحــث 
کتــاب، مشــتمل بــر بحــث  نــاب شــیعی، بــه آنهــا پرداختــه اســت. مباحــث دیگــر 

از نســبت عرفــان و دیــن و عرفــان عملــی و نظــری اســت.
ــف، یعنــی 

ّ
بخــش پایانــی ایــن نوشــتار نیــز بــه طــور خــاص بــه هــدف اصلــی مؤل

شــاخصه های عرفــان شــیعی اختصــاص دارد.
اعتقــاد بــه توحیــد، نبــوت، معــاد، والیــت و ســلوک بــر اســاس شــریعت، از اهــّم 
ویژگی هــای عرفــان راســتین اســت. معنویت گرایــی بــدون خــدا و بــدون وحــی و 
معــاد )تناســخ گرایی(، یــا عرفان هــای شــریعت گریز و عقل ســتیز، و ســلوک بــدون 

توّجــه بــه اخــالق و زندگــی، از ســاحت عرفــان راســتین، بــه دور اســت.
برایــن اســاس، پایبنــدی بــه عقــل، التــزام بــه وحــی و تهذیــب نفــس بــا ســیر و 
کــه از آن بــه  ســلوکی منتهــی بــه شــهود، ســه ویژگــی ممتــاز عرفــان شــیعی اســت 

هماهنگــی عرفــان، برهــان و قــرآن یــاد می شــود.
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 عنوان کتاب: برنامه سلوک در نامه های سالکان
 پدیدآورنده: علی شیروانی 

  مشخصات نشر: اندیشه موالنا، سال 1388، تهران
------------------------------------------------------ 

این کتاب شامل دستورالعمل هایی در باب »عرفان، سیر و سلوک و خودسازی« 
می باشد که از کتاب ها، وصیت نامه ها، نامه ها و دیگر آثار برخی عارفان در ادوار 
مختلف استخراج شده است. امام خمینی، مولی حسینقلی همدانی، سید 
جواد  میرزا  طاووس،  بن  سید  همدانی،  بهاری  محمد  طهرانی،  موسوی  احمد 
ینی،  ملکی تبریزی، سید زین العابدین طباطبایی، عالمه میر سید حسین قزو
مکی  بن  محمد  شمس الدین  شعرانی،  ابوالحسن  میرزا  عالمه  حلی،  عالمه 
محمدباقر  سید  شهید  طباطبایی،  حسین  محمد  سید  عالمه  جبل عاملی، 
که  صدر، آیت اهلل محمد تقی بهجت و عالمه حسن زاده آملی بزرگانی هستند 
نویسنده پس از ذکر شرح حال مختصری از آنها، توصیه های این بزرگان در امر 

کمال را بیان می کند. تهذیب نفس و شیوه های سلوک عرفانی و راه رسیدن به 
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 عنوان کتاب: آداب الصلوة
پدیدآورنده: روح اهلل موسوی خمینی 

  مشخصات نشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سال 1394، تهران
------------------------------------------------------ 

آداب الصلوة )آداب نماز( شرحی است فارسی و مبسوط بر آداب قلبی و اسرار 
که از جمله آثار اخالقی و عرفانی امام خمینی برای عموم مردم  معنوی نماز 
و  خواّص  برای  -که  الصلوة«  »سّر  نگارش  از  بعد  را  کتاب  این  نویسنده  است. 
نخبگان نوشته شده بود- تألیف نموده است. ایشان در ابتدای کتاب نوشته اند: 
»پیش از این رساله ای فراهم آوردم ... و چون آن را با حال عامه تناسبی نیست، در 
نظر گرفتم که شطری از آداب قلبیۀ این معراج روحانی را در سلک تحریر درآورم«.

در  است.  شده  تشکیل  خاتمه  یک  و  مقاله  سه  مقدمه،  یک  از  کتاب  این 
مقدمه، این اصل کلی بیان می شود که برای نماز و سایر عبادات، غیر از صورت، 
که مراعات  معنایی و غیر از ظاهر، باطنی است و چنان که ظاهر را آدابی است 
آداب  نیز  باطن  برای  از  آن است،  یا نقصان  نماز  یا موجب بطالن  آن،  ننمودن 
قلبیه باطنیه اى است که با مراعات ننمودن آنها، نماز معنوى را بطالن یا نقصان 
به  کتفا نمودن  ا و  نماز، داراى روح ملکوتی شود  آنها،  با مراعات  و  دست دهد 
از اعلی  باطنیه آن  کماالت  برکات و  از  صورت نماز و قشر آن و محروم ماندن 
است. فراوان  حسرت  موجب  دنیا  آن  در  و  است  یان کارى  ز و  خسران  مراتب 

که داراى دوازده فصل و یک  مقاله اول در آداب ضرورى نماز و عبادات است 
تتمه به شرح زیر می باشد؛ فصل اول: در توّجه به ربوبیت و عبودیت و هجرت 
معنوى، فصل دوم: در بیان مقامات چهارگانه اهل سلوك، فصل سوم: در بیان 
حقیقت و آثار خشوع، فصل چهارم: در بیان آداب قلبیه عبادات، فصل پنجم: 
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و  نشاط  بیان  در  ششم:  فصل  شیطان،  تصرف  از  عبادت  محافظت  بیان  در 
بهجت، فصل هفتم: در بیان تفهیم، فصل هشتم: در بیان حضور قلب، فصل 
نهم: در بیان احادیث حضور قلب، فصل دهم: در دعوت به تحصیل حضور 
بیان  در  دوازدهم:  فصل  خیال،  هرزه گرى  دواى  بیان  در  یازدهم:  فصل  قلب، 
تشتت خیال به سبب حب دنیا. تتمه این مقاله نیز در بیان اعراض از دنیاست.
که در پنج مقصد  مقاله دوم در مقدمات نماز و بعضی آداب قلبیه آن است 
به شرح زیر می باشد: مقصد اول: طهارت، مقصد دوم: شمه اى از آداب لباس، 
مقصد سوم: آداب قلبیه مکان مصلی، مقصد چهارم: آداب قلبیه وقت، مقصد 

پنجم: بعضی از آداب استقبال.
که در هشت باب و فصول مختلف به شرح  مقاله سوم در مقارنات نماز است 

زیر بیان شده است: 
و 	  اذان  اجمالی  آداب  و  سّر  بیان  اول:  فصل  است؛  فصل  پنج  در  اول:  باب 

سوم:  فصل  اقامه،  و  اذان  تکبیرات  اسرار  و  آداب  بعضی  دوم  فصل  اقامه، 
آداب شهادت به الوهیت و ارتباط آن با اذان و اقامه، فصل چهارم: بعضی 

آداب شهادت رسالت و والیت، فصل پنجم: بعضی آداب حیعالت. 
باب دوم: قیام؛ 	 
باب سوم: سّر نیت و آداب آن؛ 	 
باب چهارم: تفسیر سوره مبارکه حمد، توحید و قدر؛	 
باب پنجم: شمه اى از آداب و اسرار رکوع؛	 
باب ششم: اشاره اجمالیه به اسرار و آداب سجود؛	 
باب هفتم: اشاره اجمالیه به آداب تشهد؛	 
باب هشتم: آداب سالم.	 
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به  که در سه فصل  امور خارجه و داخله نماز است  از  خاتمه در آداب بعضی 
شرح زیر عنوان می شود: فصل اول: اسرار و آداب و ارکان تسبیحات اربعه، فصل 
دوم: آداب قلبیه قنوت و حال و مقام نمازگزار در آن، فصل سوم: در تعقیبات 

نماز و ادعیه خاص هر روز.
الزم به ذکر است که این کتاب در ضمن مجموعه »موسوعة اإلمام الخمینی« نیز 

منتشر شده و جلد 48 آن را تشکیل داده است.
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 عنوان کتاب: آزادی معنوی
 پدیدآورنده: مرتضی مطهری

  مشخصات نشر: صدرا، سال 1387، تهران                     
------------------------------------------------------   

 آزادی معنــوی، مجموعــه ای اســت از چنــد ســخنرانی اســتاد شــهید، مرتضــی 
گفتارهــای معنــوی بــه چــاپ رســید و  کتــاب، نخســت بــا نــام  مطهــری. ایــن 

بعدهــا بــا عنــوان آزادی معنــوی تغییــر نــام دادنــد. 
گفتــه  ــه  کتــاب، حــول تزکیــۀ نفــس و خودســازی و ب ــات  کلــی، محتوی ــه طــور  ب

شــهید مطهــری، حــول »انســان شــدن« می چرخــد. 
کتاب دارای هشت فصل است:  این 

آزادی معنوی: شامل دو سخنرانی؛ 	 
عبادت و دعا شامل چهار سخنرانی؛	 
توبه: دو شامل سخنرانی؛	 
هجرت و جهاد: شامل سه سخنرانی؛	 
بزرگی و بزرگواری روح: شامل یک سخنرانی؛ 	 
ایمان به غیب: شامل یک سخنرانی؛ 	 
معیار انسانیت چیست؟: شامل یک سخنرانی؛ 	 
مکتب انسانیت: شامل یک سخنرانی. 	 

کتــاب، اســتفادۀ از اشــعار شــاعران برجســتۀ فارســی زبان اســت.  از ویژگی هــای 
کتــاب، حکایــات واقعــی فراوانــی از  گفتارهــای ایــن  بــه الی  هم چنیــن، در ال 

اولیــای الهــی نیــز بیــان شــده اســت.
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 عنوان کتاب: صراط )تفسیر سورۀ حمد(
 پدیدآورنده: علی صفایی حائری

  مشخصات نشر: لیلة  القدر، سال  1392، قم                     
------------------------------------------------------    

بــر  کــه  اســت  نویســنده  تألیفــات  کاربردی تریــن  و  روان تریــن  از  یکــی  صــراط، 
کتــاب  پایــۀ برداشــت هایی از ســورۀ مبارکــۀ حمــد نگاشــته شــده اســت. ایــن 
زندگی شــان  در  عبــادی  تغییــرات  ایجــاد  بــه  کــه  جوانانــی  بــرای  به خصــوص 

اســت. اســتفاده  قابــل  و  مفیــد  بســیار  هســتند،  عالقه منــد 
نامیده اند؛  »ُاّم الکتاب«  را  حمد  چرا  از:  عبارت اند  کتاب،  مباحث  از  برخی 
به  و  کرد  عبور  سطح  این  از  می توان  چگونه  و  هستیم  معبودها  گرفتار  ما  چرا 
ک های شناخت حق از باطل؛ تبیین نقش مهم  یگانه معبود حقیقی رسید؛ مال
انعام  گروه  خلوت و تفکر در پیمودن راه خدا؛ تعیین مهم ترین ویژگی های سه 

که در پایان سورۀ حمد اشاره  شده است.  گم شده ها  یافته، مغضوب ها و 
کوشیده است با بیانی متفاوت و بدیع، به شرح این مباحث بپردازد.  نگارنده 
از  کریم،  قرآن  آیات  سایر  عالوه  بر  حمد،  سورۀ  آیات  بهتر  چه  هر  شرح  برای  ی  و
است. برده  بهره  نیز  سجادیه  صحیفۀ  و  نهج البالغه  نظیر  روایی  مهم  منابع  دیگر 

که عالوه بر جذابیت  کوتاه  کتاب پر است از مثال ها و داستان های خیلی  این 
نویسنده  می سازد.  آسان تر  مخاطب،  برای  هم  را  نویسنده  مقصود  فهم  متنی، 
است.  کرده  استفاده  نیز  روایات  گاه  و  آیات  از  مناسبت  به  این،  بر  عالوه 
یکی دیگر از ویژگی های صراط، این است که نویسنده در خیلی از سطور به شکل 
اّول شخص مفرد سخن می گوید و خواننده با خواندن این »من«ها می تواند راحت تر به 
خودشناسی برسد. نویسنده در کنار این من ها، هرجا که الزم است با صمیمیتی فوق 

العاده، مخاطبانش را مانند رفیقی چند ساله صدا می زند و با آنها صحبت می کند.



165 سطح دو / آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی/ موضوعات خاص

 عنوان کتاب: رشد )تفسیر سورۀ عصر(
 پدیدآورنده: علی صفایی حائری

  مشخصات نشر:  لیلة القدر، سال 1394، تهران
------------------------------------------------------   

گســترده و پربــار.  یایــی اســت عمیــق،  تحلیلــی از رشــد و خســران انســان ها، در

کــه می توانــد حاصل خیــز  گســترده، همــان قــدر  یــای عمیــق  دیــدار بــا ایــن  در

یــم بــا ســورۀ عصــر و  باشــد، توان ســوز نیــز هســت. در ایــن نوشــتار، دیــداری دار

داســتان انســان و ســرمایه ها، نیازهــا و بازارهــا، خریدارهــا و خســران ها و رشــدها. 

گفت وگــو شــده و بــه ضــرورت  کتــاب از مفاهیمــی چــون رشــد و خســران  در ایــن 

رشــد و عوامــل آن توجــه داده شــده اســت. از ســوی دیگــر هــم تنهــا بــه دو عامــل از 

عوامــل رشــد، اشــاره شــده و از نقــش ایمــان و مؤمــن، ســخن رفتــه اســت. 

کتــاب می کوشــد ضــرورت، عوامــل و چگونگــی رشــد و ارتقــای  نویســنده در ایــن 

کنــد؛ از همیــن رو صرفــًا بــه  شــخصیت و ســرمایه های درونــی آدمــی را بررســی 

کــه  کتــاب توضیــح می دهــد  ی در مقّدمــۀ  آیــات و روایــات اســتناد می کنــد. و

فهــم قــرآن، چهــار مرحلــه دارد: ترجمــه، تفســیر، روح و نــور. ســپس تــالش می کنــد 

تــا نــور قــرآن یعنــی عمــق و عظمــت آن را بــه خواننــده نشــان دهــد. نویســنده پــس 

ــارۀ رشــد و نقــش ایمــان در زمینه ســازی رشــد  کلمــۀ »خســران« درب یشــه یابی  از ر

کتــاب دربــارۀ ســورۀ »والعصــر«  شــخصیت آدمــی توضیــح می دهــد. بحــث پایانــی 

و توضیــح ُخســران زندگــی اســت. 
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 عنوان کتاب: توّکل به خدا؛ راهی به سوی حرمت خود و سالمت روان
 پدیدآورنده: محّمدصادق شجاعی

 ،مشــخصات نشــر:  انتشــارات مؤسســۀ آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی  
ســال 1393، قــم

------------------------------------------------------     

بین  رابطه  بررسی  با موضوع  ارشد نگارنده  کارشناسی  پایان نامه  کتاب حاصل 

توکل به خدا با حرمت خود است و در شش بخش و هفده فصل به شرح ذیل 

تدوین شده:

کلیات * بخش اول: مفاهیم و 

	  فصل اول: حرمت خود و سالمت روان؛

	  فصل دوم: معرفی پژوهش؛

* بخش دوم:توکل به خدا

	  فصل اول: تعریف، اهمیت و مؤلفه های توکل به خدا؛

	  فصل دوم:جایگاه توکل در پیوستار ارزش ها؛

	  فصل سوم: دیدگاه های نظری درباره توکل به خدا؛

	  فصل چهارم: نگاهی نو به سازه توکل؛

	  فصل پنجم: آثار توکل و روش های اندازه گیری آن؛

* بخش سوم: حرمت خود

یف و اهمیت حرمت خود؛ یخچه، تعار 	  فصل اول: تار

	  فصل دوم: دیدگاه های نظری درباره حرمت خود؛

	  فصل سوم: زمینه ها و فرایندهای شکل گیری حرمت خود؛
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یکرد دینی؛ 	  فصل چهارم: حرمت خود با رو

یابی حرمت خود؛ 	  فصل پنجم: روش های ارز

* بخش چهارم: عزت نفس

	  فصل اول: مفهوم عزت نفس؛

* بخش پنجم: پیشینه تجربی رابطه توکل به خدا و حرمت خود

کارکردهای روان شناختی مذهب و توکل به خدا؛ 	  فصل اول: 

کارکرد مقابله ای و درمانی توکل به خدا؛ 	  فصل دوم: 

* بخش ششم: یافته ها و نتایج

	  فصل اول: یافته های پژوهش؛

	  فصل دوم: بحث و نتیجه گیری
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 عنوان کتاب: مرگ تاجرانه
 پدیدآورنده: سّید علی خامنه ای

  مشخصات نشر:  مؤسسۀ پژوهشی- فرهنگی انقالب اسالمی، سال 1397، تهران
------------------------------------------------------ 

معّظــم  رهبــر  کالم  در  و شــهادت«  یــت »شــهید  بــا محور تاجرانــه  مــرگ  کتــاب 

کنگــرۀ روحانــی  انقــالب اســالمی اســت. ایشــان در دیــدار بــا دســت اندرکاران 

گلپایــگان در شــانزدهم بهمــن ســال  گلپایگانــی و 372 شــهید  شــهید صــدوق 

بــه هــر حــال خواهــی  کــه  مــا همــان ســرمایه ای اســت  1396 فرمودنــد: »جــان 

کــه  کــه ایــن جــان و عمــر را   نخواهــی از بیــن خواهــد رفــت؛ یعنــی هیچ کــس نیســت 

بــا ارزش تریــن ســرمایۀ انســانی اوســت، بتوانــد نگــه دارد؛ یــک مدتــی هســت، بعــد، 

گرفتــه خواهــد شــد؛ یــک نفــری  گرفتــه خواهــد شــد. بــه شــکل های مختلفــی  از مــا 

مثــاًل تصــادف می کنــد در بیابــان یــا خیابــان و بــا تصــادف از بیــن مــی رود؛ یکــی بــا 

بیمــاری از بیــن مــی رود؛ اّمــا یکــی ایــن جــان را بــا خــدا معاملــه می کنــد؛ ایــن جــاِن 

از بیــن رفتنــی را معاملــه می کنــد. بنــده پیــش از انقــالب در ســخنرانی ها مکــرر 

کــه شــهادت، مــرگ تاجرانــه اســت ...«. ایــن را می گفتــم 

کتاب مشتمل بر شش فصل است:

کاروان  	  فصل اول: چیستی شهادت، مراتب و مقامات شهیدان، علمداران 

شهادت، عناصر مؤثر در اختالف درجات شهادت ها و مرگ زیرک ترین انسان ها؛ 

	  فصــل دوم: ویژگی هــای شــهدا )ایثــار و دل بریــدن از عواطــف و خواســته های 

شــخصی، اخــالص و حرکــت فــی ســبیل اهلل، برخــورداری از ایمــان، تقــوا و قــدرت 

گمنامــی و بی ادعایــی(؛ معنــوی، آرمان گرایــی و جهان بینــی الهــی و 
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عطــر  از  بهره منــدی  و  الهــی  ئکــۀ  مال )نــزول  شــهادت  آثــار  ســوم:  فصــل   	

فرشــتگان، برخــورداری از نــور قیامتــی و دیــدن چهــرۀ محبــوب، اشــراف بــر عالــم 

(؛ و...  شــهادت  اجتماعــی  آثــار  انســان ها،  اعمــال  و  دنیــا 

	  فصل چهارم: وظایف ما نسبت به شهیدان؛ 

	  فصل پنجم: وظایف ما نسبت به خانواده های معّظم شهدا؛ 

	  فصل ششم: وظایف ما نسبت به شهدای خاص و برجسته.
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 عنوان کتاب: تعلیم و تربیت در اسالم
 پدیدآورنده: مرتضی مطهری

  مشخصات نشر: صدرا، سال 1389، تهران
------------------------------------------------------    

تشــکیل  تربیــت  و  تعلیــم  را  جامعــه  و  خانــواده  بنیــان  اساســی  عنصــر  و  رکــن 

گــون، موضــع و دیــدگاه خــود  گونا می دهــد. از ایــن رو، مکاتــب فکــرى اجتماعــی 

کتــاب،  کرده انــد. اســتاد شــهید مطهــرى در ایــن  ــه ایــن مســأله بیــان  را نســبت ب

تعلیــم و تربیــت را از منظــر اســالم بــا توجــه بــه مبانــی و اصــول مطــرح در ایــن 

کتــاب تعلیــم  کــه در  مکتــب توحیــدى توضیــح داده  اســت. از جملــه موضوعاتــی 

گرفتــه، تربیــت عقالنــی و تــوأم بــودن عقــل و  و تربیــت در اســالم، مــورد توجــه قــرار 

یخچــۀ »تعقــل از نظــر مســلمین« فصــل مهمــی  علــم در مکتــب اســالم اســت. تار

کــرده اســت.  یخــی، بررســی  کــه بحــث عقــل را از حیــث تار کتــاب اســت  از ایــن 

یشــۀ الهامــات اخالقــی و عوامــل تربیــت، از دیگــر  کرامــت نفــس، ر فعــل اخالقــی، 

کتــاب اســت.  موضوعــات اساســی در ایــن 

کتــاب، مجموعــه اى اســت مشــتمل بــر ســخنرانی هاى موجــود از متفکــر شــهید 

کــه از دو بخــش تشــکیل  آیــت  اهلل  مطهــرى دربــارۀ »تعلیــم و تربیــت در اســالم« 

شــده اســت: 

دینــی  تعلیمــات  دبیــران  جمــع  در  شــده  ایــراد  بحث هــای  اول:  بخــش   	

ــادت،  ــأله ع ــتعدادها، مس ــرورش اس ــانی، پ ــی انس ــت عقالن ــل، تربی ــرورش عق )پ

ــۀ نســبیت  ــۀ نســبیت اخــالق، حدیــث علــی و نظری فعــل اخالقــی، بررســی نظری

یشــۀ  کرامــت نفــس در قــرآن، ر اخــالق، پیونــد عبــادت بــا برنامه هــای تربیتــی، 
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الهامــات اخالقــی و توســعۀ »خــودی«(؛

از  »تعّقــل  یخچــۀ  )تار پزشــکان  اســالمی  انجمــن  بحث هــای  دوم:  بخــش    	

نظــر مســلمین«، عوامــل تربیــت، تقویــت اراده، عبــادت، محّبــت، تقویــت حــس 

حقیقت جویــی، مراقبــه و محاســبه، تفکــر، محّبــت اولیــا، ازدواج، جهــاد(.

کــه چــون در هــر دو محفــل یــاد شــده دربــارۀ یــک موضــوع ســخن  بدیهــی اســت 

گاهــی مطالــب مشــترک و البتــه بــا بیان هــاى مختلــف در دو بخــش  رفتــه اســت، 

کــه اغلــب، مکّمــل یکدیگــر بــه شــمار می رونــد. کتــاب یافــت می شــود 
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 عنوان کتاب:  روش های تربیت اخالقی در »المیزان«
 پدیدآورنده: سّید احمد فقیهی

  مشخصات نشر: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، سال 1393، قم
------------------------------------------------------

کتاب، پژوهشی در قلمرو اخالق اسالمی است و روش های تربیت اخالقی  این 

در تفسیر المیزان را مورد بحث و بررسی قرار داده است. جایگاه تربیت اخالقی 

در نظام اندیشه دینی، مفهوم شناسی تربیت در قرآن، طراحی الگوی دسته بندی 

روش های تربیت اخالقی، روش های تربیت اخالقی در بعد شناخت، روش های 

زمینه ساز شکوفایی و جهت دهی میل و انگیزه و روش های زمینه ساز در بعد 

کتاب یک جلدی است. عمل، بخش هایی از این 

کتاب در هفت فصل تدوین شده است:

کلیــات )پیشــینۀ بحــث، جایــگاه تربیــت اخالقــی در نظــام 	  فصــل نخســت: 

گونه هــای پژوهــش در اخــالق(؛  اندیشــۀ دینــی و 

فصل دوم: مفهوم شناسی؛ 	 

فصل سوم: طراحی الگوی دسته بندی روش های تربیت اخالقی؛	 

)اهمیــت 	  شــناخت  ُبعــد  در  اخالقــی  تربیــت  روش هــای  چهــارم:  فصــل 

تربیــت  ایجابــی  روش هــای  و  شــناختی  روش هــای  شــناخت،  جایــگاه  و 

شــناخت(؛  مبانــی  و  شــناخت  ُبعــد  در  اخالقــی 

فصل پنجم: روش های تربیت اخالقی در ُبعد میل و انگیزه )علم در میل و 	 

روش های زمینه ساز شکوفایی، محّبت، روش انذار و تبشیر، موانع شکوفایی 

مادی(؛  ت های 
ّ

لذ از  بهره مندی  در  افراط  و  متعالی  انگیزه های  و  میل 
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یشــۀ 	  ر و  )عمــل  عمــل  ُبعــد  در  اخالقــی  تربیــت  روش هــای  ششــم:  فصــل 

ایجابــی(؛  روش هــای  کمــاالت، 

ــذ 	  ــت، لذای ــیطانی، غفل ــواس ش ــل )وس ــت گانه عم ــع هش ــم: موان ــل هفت فص

کســالت و تنبلــی، محیــط و جامعــۀ ناســالم و  مــادی، ترجیــح مهــم بــر اهــم، 

معاشــرت بــا نااهــالن(. 

گرایشــی و عملــی تقســیم می شــود، بــه ایــن  کتــاب، روش هــا بــه بینشــی،  در ایــن 

کــه به صــورت منطقــی، طبیعــی و فلســفی، هــر عملــی از  جملــه تربیــت  دلیــل 

گرایــش و آن گاه اراده و عمــل نیــاز  اخالقــی بــه علــم و شــناخت، ســپس میــل و 

کــه تصمیــم می گیــرد  دارد. هم چنیــن در مقــام تعــارض میل هــا، شــناخت اســت 

بــه همیــن  تبلــور میل هاســت؛  نیــز  اراده  آیــد.  فائــق  و  باشــد  یــک مقــّدم  کــدام  

گرایشــی و ســپس  خاطــر در ابتــدا روش هــای شــناختی و پــس از آن، روش هــای 

تصمیم گیــری و عمــل، بررســی شــده اســت. 
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 عنوان کتاب: تربیت توحیدی و نقش آن در پی ریزی شخصیت اسالمی
 پدیدآورنده: حسین معن؛ مترجم: احمد ناظم، تحقیق: سّید علی رضا مددی

  مشخصات نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، سال 1387، قم
------------------------------------------------------ 

گوهــر وجــود انســان را تــراش می دهــد و لــوح روح او را نقــش می زنــد و  تربیــت، 

کله اش را صــورت می بخشــد. در مکتــب توحیــدی انبیــا، تمــام ارکان  شــا

ّیــت منشــأ هســتی  نظــام تربیتــی از مبانــی و اهــداف تــا روش هــا و ابزارهــا، بــا محور

و سرچشــمۀ خیــر و حقیقــت و زیبایــی، تعریــف و تنظیــم می گــردد. در نظــام 

ارزش گــزاری انبیــا دو ارزش بــرای انســان در طــول هــم مطــرح اســت: ارزش »ایمــان 

و تزکیــۀ نفــس« و ارزش »اصــالح جامعــه و خدمــت بــه خلــق«. بدیــن ترتیــب 

ــر »مؤمــن خــدوم« ترســیم می گــردد. ــا تعبی ــن ب نیــم رخ انســان طــراِز دی

ــا  ــوأم ب ــگاه جامــع تربیتــی اســالم ت نســبت میــان ایــن دو ُبعــد و صورت بنــدی ن

هشــدار نســبت بــه خطــرات و آســیب های اخالقــی حرکت هــای اصالحــی و لــزوم 

کتــاب بــا بیانــی  کــه مؤلــف  آمادگــی روحــی بــرای مواجهــه بــا آن، موضوعــی اســت 

بدیــع بــدان پرداختــه اســت. 

که  کتاب نظرات فی اإلعداد الروحی، اثر حسین معن است  کتاب ترجمۀ  این 

به بررسی نسبت بین ایمان، توحید و انجام تکالیف فردی و اجتماعی با مسئلۀ 

تربیت می پردازد.

کتــاب حاضــر، آثــار اعتقــاد بــه خداونــد و تعّبــد داشــتن نســبت بــه فرامیــن الهــی 

کــرده و رابطــۀ اندیشــه بــا بندگــی و عبــادت، و همچنیــن  در تربیــت افــراد را بحــث 

رابطــۀ ســاحت عاطفــی بــا خطــوط بندگــی را ترســیم نمــوده اســت.
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قصــد نگارنــده، نشــان دادن اثــر اعتقــاد بــه توحیــد و ایمــان بــه خداونــد و زهــد، 

انجــام تکالیــف الهــی، یــاد خداونــد، یــاد مــرگ و ســرانجام، داشــتن جهان بینــی 

کــه نقــش بســزایی در پــرورش روحــی انســان ها دارد. توحیــدی اســت 

کتاب را در پنج فصل سامان داده است:  نویسنده، 

فصل اّول: چیستی و چرایی آمادگی روحی وپرورش معنوی؛

فصل دوم: رابطۀ ساحت اندیشه و منطق بندگی؛ 

فصل سوم: رابطۀ ساحت عاطفی با خطوط بندگی؛ 

فصل چهارم: رابطۀ ساحت اراده با اخالق بندگی؛ 

فصل پنجم: ابزارهای پرورش روحی.
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کاربردی در اسالم  عنوان کتاب: روش های تربیت اخالقی 
 پدیدآورنده: محسن حاجی بابائیان امیری 

  مشخصات نشر:  سروش، سال 1388، تهران

------------------------------------------------------     

کاربــردی در اســالم، مجموعــه ای مشــتمل بــر مباحــث  روش هــای تربیــت اخالقــی 

کالم  ــی و  ــع وح ــه از منب ــن آن برگرفت ــب مضامی ــه غال ک ــت  ــی اس ــی و تربیت اخالق

تــا  درآمــده  نــگارش  بــه  بخــش  دو  در  کــه  اســت   معصومــان ســیرۀ  و 

عالقه منــدان بــه موضــوع اخــالق به خصــوص اخــالق اســالمی بــرای شــکوفایی 

فطــری و ذاتــی اخالقــی خــود از آن اســتفاده نماینــد. 

برای  آن  که موضوعات بحث شده در  این است  کتاب،  ویژگی های  از  یکی 

از  دوره  این  که  حساسیتی  به  توجه  با  است.  مفید  بسیار  جوانان،  و  نوجوانان 

کند  مطرح  را  مباحثی  کرده  سعی  کتاب  نویسندۀ  دارد،  انسان ها  برای  زندگی 

کاربردی برای آنان داشته باشد. که به این قشر از جامعه، نزدیک تر بوده و نقشی 

کتاب از دو بخش تشکیل شده است: 

مکاتــب  و  پیشــینیان  نــگاه  از  اخالقــی  تربیــت  کتــاب،  نخســت  بخــش   *

کــرده و در آن هم چنیــن تربیــت اخالقــی در منظــر قــرآن  مختلــف را نقــد و بررســی 

و روایــات و بایدهــا و نبایدهــا در اخــالق توضیــح داده شــده اســت. 

کــه روش هــای ســازندۀ  کتــاب، شــامل شــش فصــل مجّزاســت  * بخــش دوم 

اخــالق، روش هــای بازســازی اخــالق، روش هــای تثبیــت اخــالق، روش هــای 

کمکــی در اخــالق، روش هــای جهت دهنــدۀ اخــالق و روش هــای بازدارنــده در 

ی شــده اســت.  کاو اخــالق، وا
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تربیــت  در  نهــی  و  امــر  روش  الگویــی،  روش  اخــالق:  ســازندۀ  روش هــای    	

اخالقــی، روش تلقیــن، روش صمــت و خــردورزی، روش داســتان گویی و تمثیــل. 

	  روش عبرت آموزی: توبه؛ 

	  روش های تثبیت اخالق: روش ایجاد بینش و روش ایجاد عادت؛ 

	  روش های کمکی در اخالق: روش محّبت، روش عبادت و روش ابتال و امتحان؛

	  روش هــای جهت دهنــدۀ اخــالق: روش تکریــم شــخصیت، روش موعظــه و 

ــویق.  ــت و روش تش نصیح

برای  مناسب  روش های  کامل  به طور  کرده  سعی  بخش  این  در  نویسنده 

کند تا به واسطۀ آن  دست یابی به اخالق اسالمی و دینی را برای خوانندگان بازگو 

کنند. بتوانند روش های درست تربیتی را برای نوجوانان و جوانان خود انتخاب 
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کریم   عنوان کتاب: راهبرد تربیت اخالقی در قرآن 
 پدیدآورنده: محّمد عالم زاده نوری

  مشخصات نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، سال 1396، قم
------------------------------------------------------   

تربیت انسان نیازمند تمرکز ذهنی و روانی است. بدون این تمرکز، امکان تحول 

کنده کاری و تشتت خاطر  شخصیت وجود ندارد و اراده ای شکل نمی گیرد. پرا

که انسان دربارهݘ موضوع تالش نکند و مدت  مانع تحول پایدار است. تا هنگامی 

این  با  نمی شود.  بهره مند  آن  نتایج  از  نشود،  متمرکز  آن  بر  طوالنی  نسبتا  زمانی 

تمرکز، شکاف عمیق میان علم و عمل تا حدودی پر خواهد شد.

کنیم، نباید فهرست طوالنی از خوبی ها  کسی را متحول  گر بخواهیم  بنابراین، ا

ی او قرار دهیم و ذهن او را به همهݘ آن فضایل و رذایل معطوف  و بدی ها پیش رو

ی یك موضوع تمرکز بخشیم. یم؛ بلکه باید هّم  و غّم او را رو ساز

پیچیــده،  دشــوار،  امــری  انســان ها  این کــه  تربیــت  بــه  نظــر  دیگــر،  بیــان  بــه 

یجــی و بســیار ســخت اســت و تــوان مــا هــم فــراوان نیســت؛ پــس  زمان بــر و تدر

بــرای رســاندن انســان بــه نقطــۀ مطلــوب و مــورد نظــر اخــالق اســالمی، بایــد بــر 

کــه نقطــۀ اصلــی تربیــت  نقطــه اصلــی متمرکــز شــویم. حــال ســؤال ایــن اســت 

کلیــدی ای محســوب  کجاســت؟ راهبــرد تربیــت اخالقــی، نقطــۀ اســتراتژیک و 

گــر بــر آن متمرکــز شــویم و تالش هــای تربیتــی را بــه ســمت و ســوی آن  کــه ا می شــود 

کرده ایــم.  ه هــای تربیــت را در وجــود شــخص فتــح 
ّ
ببریــم، قل

کتاب در چهار فصل و یک خاتمه تنظیم شده است:

	  فصل اول: کلیات و مفاهیم )بیان مسأله، ضرورت، مفاهیم، روش پژوهش(؛
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کرامــت،  	  فصــل دوم: راهبردهــای تربیتــی )جوانمــردی، حماســه، معرفــت اهلل، 

عــزم و اراده، صبــر، انجــام وظیفــه، تقــوا و...(؛ 

	  فصل سوم: راهبرد قرآنی تربیت اخالقی )ایمان مداری و توحید محوری(؛

اخالقــی  تربیــت  قرآنــی  راهبــرد  بــه  دســت یابی  شــیوه های  چهــارم:  فصــل    	

شــیوه های  و  عمــل  تقویــت  و  ایمــان  افزایــش  و  نگــه داری  ایجــاد،  )شــیوه های 

و...(؛  عمــل  و  ایمــان  تقویــت  هم زمــان 

	  خاتمه: پاسخ به برخی ابهام ها.
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عنوان کتاب: سیری در سیرۀ نبوی 
 پدیدآورنده: مرتضی مطهری

  مشخصات نشر: صدرا، سال 1391، تهران
------------------------------------------------------ 

یکــردی تــازه در نحــوۀ مواجهــه بــا  اســتاد مطهــری در مباحــث ســیرۀ نبــوی، رو

کــه بعدهــا دیگــر محققــان در ایــن زمینــه از  معصومــان بنــا نهــاده اســت 

بــا  صحیــح  مواجهــۀ  مطهــری،  اســتاد  دیــدگاه  طبــق  گرفته انــد.  الهــام  اســتاد 

کــه البتــه از پیش فرض هــا  معصومــان مواجهــه ای هدایت جویانــه اســت 

رفتــار  و  کالم  حجّیــت  ماننــد:  اســت؛  برخــوردار  خــود  متناســب  مبانــی  و 

از  َزمانــی  فــرا  و  ثابــت  امــکان اســتخراج منطــق عملــی  نیــز  و   معصومــان

ایشــان.  ســخن و عمــل 

کتاب، شامل دیباچه، مقدمه، بخش اصلی و ضمیمه  است:

عنــوان  بــا  اّول  قســمت  در  مطهــری  اســتاد  اســت:  قســمت  دو  دیباچــه،   *

کــرده و در  »دعوت هــای ســه ُبعدی« بــه ویژگی هــای دعــوت  انبیــا اشــاره 

قســمت دوم بــا عنــوان »مــوج اســالمی«، پویایــی و مانــدگاری اســالم را یــادآور 

شــده اســت. 

کتــاب مشــتمل بــر هشــت ســخنرانی اســتاد شــهید تحــت  * بخــش اصلــی 

کــه در ایــام فاطمیــه در مســجد جامــع بــازار تهــران ایــراد  عنــوان ســیره نبــوی اســت 

شــده  اســت. عنــوان اولیــه ایــن بحــث "منابــع شــناخت از نظــر اســالم" بــوده اســت 

کــه اســتاد پــس از برشــمردن چنــد منبــع، ســیره اولیــاء دیــن را نیــز بــه عنــوان 

یکــی  از منابــع شــناخت از نظــر اســالم معرفــی نمــوده و از آن جــا وارد بحــث ســیره  
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نبــوی می شــوند. قبــل از ورود بــه ایــن بحث، اســتاد شــهید بحث کوتاهــی  پیرامون 

ی از اولیــاء دیــن نیســتیم"می نمایند. ایــن  کــه "مــا قــادر بــه پیــرو ایــن فکــر انحرافــی 

گرفتــه اســت.  بحــث مقدمــه آن هشــت جلســه ســخنرانی قــرار 

و  منطق  و  عمل  سبک  یعنی  )سیره  آن  انواع  و  سیره  معنای  اول:  گفتار   	

کرم در ابعاد مختلف، قابل بررسی است؛ مانند:  تصمیم گیری. سیرۀ پیامبر ا

تبلیغ، رهبری، قضاوت، تعامل با خانواده و اصحاب و نیز نحوۀ مواجهه با دشمنان(؛

کــه می تــوان منطــق عملــِی  گفتــار دوم: منطــق ثابــت عملــی )اثبــات ایــن نکتــه   	

کــه بــا گذشــت زمــان، رنــگ  گونــه ای  گرفــت بــه  ثابتــی را در حیــات انســان ها ســراغ 

کهنگــی بــه خــود نگیــرد و همــواره الزم االجرا باشــد(؛

که پیامبر  گفتار سوم: سیره و نسبیت اخالق )توضیح برخی روش های باطل   	

کرم هرگز آنها را به کار نبرده است؛ مانند غدر و خیانت، تجاوز و ظلم پذیری(؛  ا

کیفیــت اســتخدام وســیله )ضــرورت تعهــد مســلمانان بــه  گفتــار چهــارم:   	

و وســیله ها(؛  اهــداف، روش هــا  انتخــاب  در  اســالم  اصــول 

گفتار پنجم: پاسخ گویی به دو پرسش از سوی مخاطبان؛  	

گفتارهای ششم و هفتم: تبیین اصول تبلیغ در اسالم؛  	

گسترش سریع اسالم. گفتار هشتم: تبیین نقش سیرۀ نبوی در   	

گرفتــه اســت، متشــکل از یــك   کــه ضمیمــه نــام  کتــاب   * بخــش ســوم ایــن 

ســخنرانی و ترجمــه صــد ســخن از پیامبــر اســالم می باشــد. ســخنرانی مذکــور، 

کــرم و نیــز تحلیــل ســخنانی چنــد از آن   یخچــه ای اســت از زندگــی رســول ا تار

کــه در هفدهــم ربیــع االول در حســینیه ارشــاد ایــراد شــده اســت . بزرگــوار 
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عنوان کتاب: جاذبه و دافعۀ علی 
 پدیدآورنده: مرتضی مطهری؛ تنظیم و تدوین: فتح اهلل امید نجف آبادی

  مشخصات نشر:  صدرا، سال 1396، تهران
------------------------------------------------------ 

سال  رمضان  مبارک  ماه  در  مطهری  استاد  سخنرانی  چهار  بر  مشتمل  کتاب، 
که در حسینیۀ ارشاد ایراد شده است.  1388ق است 

که می تواند برای تبلیغ مذهب شیعه و بیان  کتاب، یکی از آثاری است  این 
کتاب در پی اثبات این نکته  فضایل امام علی استفاده شود. ایشان در این 
که بخواهد در  کس  و هر  بوده است  نیرویی  که علی شخصیتی دو  است 
مکتب او پرورش یابد، باید هم چون امام علی از جاذبه و دافعه برخوردار باشد.

کلیاتی  این اثر از سه بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول یا مقدمه به 
دربارۀ جذب و دفع انسان ها می پردازد. بخش دوم و سوم هم به تشریح جاذبه و 

دافعۀ علی بن ابی طالب اختصاص دارد.
نویسنده البته به بیان ضرورِت جاذبه و دافعه بسنده نمی کند؛ بلکه عالوه بر 
کیفیت جاذبه و دافعه را نیز روشن نماید. ایشان از تفکیک  این، تالش می کند 
تعّقل و تدّین به عنوان خطری بزرگ در جامعۀ اسالمی یاد می کند. حاصل شوم 
یابی قرار  این تفکیک نامبارک را می توان در خصوصیات جریان خوارج مورد ارز
تدّین  از  تعّقل  جدایی  مصادیق  از  یکی  خوارج،  داشت  توجه  باید  البته  داد. 
که  است. بر این اساس، جاذبه و دافعۀ علی از منابعی محسوب می گردد 
را  زمینۀ آسیب  شناسی دینداری  از دیدگاه های استاد در  برخی  آن  می توان در 

کرد. مشاهده 
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 عنوان کتاب: خاطره های آموزنده
 پدیدآورنده: محّمد محّمدی ری شهری

  مشخصات نشر: انتشارات دارالحدیث، سال 1393، قم
------------------------------------------------------ 

گران بهایــی از حــوادث مختلــف زندگــی اســت  ــده، تجربه هــای   خاطــرات آموزن

کــه  کســانی  کــه می توانــد بــرای دیگــران هــم، مفیــد و ســازنده باشــد. از ایــن رو، 

بــا مســائل مهمــی در زمینه هــای فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی و امثــال آن، ســر 

ــط  ــت و ضب ــود را ثب ــای خ ــرات و تجربه ه ــه خاط ک ــت  ــته اس ــد، شایس کار دارن و 

ــا دیگــران نیــز از آنهــا بهره منــد شــوند.  کننــد ت

کــه  کــه داشــته، خاطره هــای فراوانــی دارد  نگارنــده بــه تناســب مســئولیت هایی 

ی محســوب می شــود، دیگــران نیــز،  کــه تجربــۀ شــخصی و افــزون بــر خاطره هایــی 

کــه بســیاری از آنهــا مفیــد و آموزنــده  کرده انــد   مکــّرر، خاطراتــی را بــرای ایشــان نقــل 

گونــه ای بــا مســائل اعتقــادی و  اســت. در میــان ایــن دســته از خاطــرات، آنچــه بــه 

گوینــدۀ آن  اخالقــی مرتبــط می شــده، از آموزندگــی بیشــتری برخــوردار بــوده؛ لــذا از 

ــا خاطــرۀ خــود را بــه صــورت مکتــوب در اختیــارش قــرار دهــد.  تقاضــا می کــرده ت

گفتــۀ او ضبــط می شــد و پــس از پیــاده شــدن و ویراســتاری، در اختیــار  گاهــی هــم 

می کــرده  یادداشــت  را  شــنیده ها  خالصــۀ  شــخصًا  گاه  می گرفــت  و  قــرار  ی  و

بنا برایــن،  یــا اخالقی انــد.  اعتقــادی  اغلــب  ایــن مجموعــه،  اســت. خاطــرات 

کتــاب،  می توانــد بــه طــور غیــر مســتقیم، در تحکیــم عقایــد دینــی و  مطالعــۀ ایــن 

ارزش هــای اخالقــی و عملــی، مؤّثــر باشــد. 

این خاطرات آموزنده، در پنج فصل تنظیم شده است: 
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کرامات و عنایات اهل بیت؛	  فصل یکم: خاطراتی از 

فصل دوم:  خاطراتی از انقالب اسالمی ایران؛	 

فصل سوم:  خاطراتی از شهدا و جانبازان؛	 

فصل چهارم: خاطراتی از حج؛	 

فصل پنجم: خاطرات متنوع. 	 
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 عنوان کتاب: سّر دلبران )عرفان و توحید ناب در ضمن داستان ها( 
کوشش: رضا استادی  پدیدآورنده: مرتضی حائری یزدی؛ به 

  مشخصات نشر: دفتر نشر برگزیده، سال 1386، قم
 ------------------------------------------------------

کتاب آورده: ممکن است برای برخی از خوانندگان این  نگارنده در پیش گفتار 
العظمی  اهلل  آیت  مرحوم  از  یادداشت هایی  مجموعه  کتاب،  آید:  پیش  سؤال 
از  بزرگوار  آن  شاید  و  رسمی(  تألیف  یک  )نه  است  حائری  مرتضی  شیخ  حاج 
را  سؤال  این  پاسخ  نباشد.  خشنود  گیرد،  قرار  دیگران  اختیار  در  کتاب  این که 
کتاب را  که این  که مقصود این بوده  کتاب خواهید خواند  در جای جاِی خود 
که  این  نه  شود،  کمک  آن  خوانندگان  ایمان  استحکام  و  احکام  به  و  بخوانند 
و داستان های  از خواب ها  گردد. برخی  برای همیشه حبس  کتاب خانه ای  در 
کتاب ممکن است هیچ جنبۀ خرق عادت نداشته باشد؛ بلکه عادی و  این 

که چرا اینها نقل شده است؟ معمولی باشد و به ذهن خواننده بیاید 
کــه آنــان در امــور  گویــد: فــرق مــا بــا موحدیــن حقیقــی همیــن اســت  نگارنــده 
بیــان  العــاده  فــوق  نشــاطی  بــا  و  می بیننــد  را  خــدا  دســت  همــاره  هــم  عــادی 

انتظــار خــرق عــادت هســتیم. مــا در  امــا  می کننــد؛ 
ینی چون: شرح حال مؤلف، استادان، درس، تألیفات،  نویسنده در ادامه، ذیل عناو
خدمات اجتماعی و... به بیان بخش هایی از زندگی استاد حائری یزدی پرداخته است.

گلپایگانــی،  داســتان زندگــی مرحــوم ســیدمحمدتقی قمــی، شــیخ زین الدیــن 
آقامیــرزا حســین قاضــی، متقی همدانــی، فروغــی، آیت اللهــی، عبــداهلل بختیــاری 

و شــخصیت های دیگــر در ایــن اثــر بازگــو شــده اســت.
ــا عرفــان، توحیــد، اخــالق و  کتــاب، مفاهیمــی را در ارتبــاط ب نویســنده در ایــن 

کــرده اســت. ــه الی داســتان ها ، بیــان  دیــن اســالم، در الب
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)ه های تهذیب )سیرۀ حضرت امام خمینی
ّ
 عنوان کتاب: قل

 پدیدآورنده: احسان طریق االسالمی
  مشخصات نشر:  مرکز مدیریت حوزه های علمیۀ، سال 1393، قم

------------------------------------------------------     

امــر  بــه  نســبت   رهبــری معّظــم  مقــام  کیــدات  تأ راســتای  در  کتــاب   ایــن 

ــرح  ــان ش ــی، بی ــالق عمل ــت اخ ی ــه، محور ــای علمی ــت در حوزه ه ــب و تربی تهذی

گفتــار و رفتــار بــزرگان اهــل تهذیــب و اخــالق حــوزه در ســفر ســال 1389 بــه  حــال، 

ــده اســت.  گردی ــه و تدویــن  ــم، تهّی شــهر مقــدس ق

ــر  ــی امــام خمینیذک ــه و ســفارش اخالق کتــاب، بیــش از 420 توصی ــن  در ای

شــده اســت. 

ــی: ســبک زندگــی، تعلیــم و تربیــت، تهذیــب 
ّ
کل کتــاب در پنــج محــور  ایــن 

کــدام از ایــن محورهــا خــود  کــه هــر  نفــس، مقامــات ســلوک و منابــع تنظیــم شــده 

شــامل چندیــن توصیــۀ اخالقــی می گــردد.



187 سطح دو / سیرۀ  اسوه های اخالقی) معصومان، عالمان و مجاهدان(

 ،)گفته ها از زندگی امام خمینی  عنوان کتاب: پا به پای آفتاب )گفته ها و نا
جلدهای 3 و ۴

 پدیدآورنده: امیررضا ستوده
  مشخصات نشر: مؤسسۀ نشر پنجره، سال 1388، تهران

------------------------------------------------------
منتشــر شــد.  در چهــار جلــد  و  در ســال 1373  آفتــاب  پا به پــای  اول  ویرایــش 
ویرایــش دوم ایــن مجموعــه نیــز بــا شــش مجلــد در ســال 1381 بــه چــاپ رســید. 
یــت بررســی ســیرۀ نظــری و علمــی امــام خمینــیاز  ایــن مجموعــه، بــا محور

دیــدگاه نزدیــکان و یــاران ایشــان تدویــن و منتشــر شــده اســت. 
قســمتی از ایــن مجموعــه، شــامل خاطــرات خانــوادۀ امــام خمینــی از کودکی 
یــس و  تــا رحلــت ایشــان اســت. »خاطــرات اعضــای دفتــر امــام در قــم، نجــف، پار
گردان امــام« و »خاطرات تیم پزشــکی  جمــاران«، »خاطــرات یــاران، دوســتان و شــا
امــام از زمــان ورود ایشــان بــه تهــران در ســال 1357 تــا رحلــت« از موضوعــات مهــم 

مطــرح شــده در مجموعــه شــش جلــدی پا به پــای آفتــاب هســتند. 
روزنامه های  صداوسیما،  آرشیو  از  مجموعه  این  در  مندرج  خاطرات  و  اطالعات 
کثیراالنتشار و مصاحبه های اختصاصی با نزدیکان و دوستان امام خمینی گردآوری شده اند. 
کــه در پا به پــای آفتــاب می خوانیــد، بــه شــش فصــل تقســیم  مجموعــه خاطراتــی 

شــده است: 
1. به روایت اهل بیت و بستگان؛

کارکنان بیت؛ 2. به روایت اعضای دفتر و 
گردان و دوستان؛ 3. به روایت یاران، شا

کنده؛ 4. خاطرات پرا
گروه پزشکی؛ 5. به روایت 

6. و... حکایت همچنان باقی است.
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 عنوان کتاب: موعظۀ خوبان، جلدهای 1و2
 پدیدآورنده: حسین قاسم حمزه، حسین ترابی و سیدعلیرضا ادیانی

 عنوان کتاب: انتشارات زمزم هدایت، سال 1394، قم

------------------------------------------------------

تهیــه  بــه ســّنت حســنه موعظــه  ایــن مجموعــه در راســتای تحقــق بخشــیدن 

کوتــاه اخالقــی و معنــوی برگرفتــه  شــده و مشــتمل بــر هشــدارها و ســفارش های 

ــه  گفتارهــای اخالقــی عالمــان فرزان ــار و  ــات، آث ــات اهــل بیــت، بیان از روای

و اســوه های حقیقــی اخــالق اســت. افــزون بــر ایــن، دارای عبــارات و جمــالت 

قصــار و ارزشــمند شــهدا و مطالــب اخالقــی متنــوع دیگــر اســت.

موضوعــات مواعــظ عبارت انــد از: احتــرام بــه پــدر ومــادر، اخــالص در عمــل، 

تقــّرب  دروغ،  حســد،  تهمــت،  غیبــت،  از  پرهیــز  تواضــع،  حجــاب،  و  عفــاف 

بــه خــدا، توّســل بــه اهــل بیــت، آخرت گرایــی، ســبک زندگــی اســالمی، 

. و...  والیت پذیــری 
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کوشک ک های نرم   عنوان کتاب: خا
کف  پدیدآورنده: سعید عا

  مشخصات نشر: انتشارات ملک اعظم، سال 1386، مشهد

------------------------------------------------------

کتابــی در حــوزۀ جنــگ ایــران و عــراق اســت و زندگــی  کوشــک،  ک هــای نــرم  خا

جــواد   18 تیــپ  فرمانــدۀ  برونســی،  عبدالحســین  شــهید  ســردار  خاطــرات  و 

می کنــد. روایــت  را   ئّمــه األ

ــل  ــه نق ــی، ب ــهید برونس ــر از ش ــرده و مختص ــۀ فش ــک زندگی نام ــۀ ی ــا ارائ ــاب ب کت

کوتــاه و  خاطــرات اطرافیــان، آشــنایان و همرزمــان ایشــان پرداختــه و هفتــاد روایــت 

خواندنــی از ابعــاد شــخصیتی و زندگانــی ایــن فرمانــده واال مقــام نقــل کرده اســت. 

هــر خاطــرۀ بیــان شــده در مــورد شــهید، بــا یــک عکــس از شــهید همــراه اســت. 

ت 
ّ
ی آورد، تا این که بعدها به عل ی نیز رو »عارفی بّنا بود. به خواندن دروس حوزو

ک قرار گرفت.  شدت یافتن مبارزات او زندانی و مورد شکنجه های وحشیانۀ ساوا

کرد و در  یه بود، با پیروزی انقالب اسالمی، رشد  که از اهالی توابع تربت حیدر او 

جریان جنگ تحمیلی، چنان لیاقت و کارآمدی از خود نشان داد که زبان زد همگان 

است.  برونسی  عبدالحسین  شهید  سردار  مشخصات  از  بخشی  اینها  شد«. 

در 26 خرداد 1385، رهبرمعظم انقالب در سخنانی به تعریف و تمجید 

کتاب پرداخته اند.  از این 

کتاب به زبان انگلیسی، عربی و اردو نیز ترجمه و منتشر شده است. این 
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گم شد)خاطرات  جانباز شهید علی خوش لفظ(  عنوان کتاب: وقتی مهتاب 
 پدیدآورنده: حمید حسام

  مشخصات نشر: سورۀ مهر، سال 1395، تهران
------------------------------------------------------    

دوران  از  خوش لفظ  علی  شهید  جانباز  خاطرات  شرح  شد،  گم  مهتاب  وقتی 

کتاب به سردار شهید احمد  کودکی تا جنگ ایران و عراق است. بخش هایی از 

متوسلیان اختصاص دارد. بیان خاطراتی از عملیات های والفجر 4، والفجر 5، 

رمضان، مسلم ابن عقیل و... از دیگر بخش های این اثر ارزشمند است. 

از  و  شده  مجروح  مرتبه  یازده  حدود  تحمیلی،  جنگ  در  خوش لفظ،  علی 

جانبازان هشت سال دفاع مقدس بود و برادرش نیز در این جنگ شهید شده بود. 

ی قصه های پرفراز و نشیبی از آغاز جنگ تحمیلی داشت؛ وقتی پیش حاج  و

احمد متوسلیان در مریوان می رود، تنها یک نوجوان پانزده ساله بوده و در فتح 

ی اطالعات و عملیات برای شناسایی  خرمشهر همراه حاج احمد به عنوان نیرو
جاده اهواز -خرمشهر بوده است. 

علــی خوش لفــظ، در عملیات هــای دیگــر نظیــر عملیــات رمضــان، مســلم بــن 
عقیــل، والفجــر 5، کربــالی 4 و کربــالی 5 حضــور داشــته اســت کــه نهایتــًا در عملیــات
کربالی 5 تیر به نخاع وی خورده و به شدت مجروح می شود و تا زمان شهادت،   

از این مجروحیت رنج می برد و مکرر در بیمارستان بود. 
انســانی  و  عاطفــی  بــار  و  اســت  ویــژه  بســیار  خوش لفــظ،  علــی  شــخصیت 
کــه در  کســانی  ی بــا حــدود نــود نفــر از  کــه و یــاد اســت؛ چرا خاطراتــش خیلــی ز
هشــت ســال دفــاع مقــدس شــهید شــده اند، عهــد اخــوت می بنــدد و شــاهد 
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بــوده اســت.  نیــز در عملیات هــا  آنهــا  شــهادت بیشــتر 
کتاب می گوید:  نویسنده در مورد نام گذاری 

عنوان این کتاب را »وقتی که مهتاب گم شد« نام گذاری کردم و انتخاب عنوان 
شناسایی  کار  باید  آنها  تاریک  شب های  در  که  می گردد  بر  مهم  این  به  اثر  این 
آقای  به  خیلی  که  دوستانی  از  یکی  مهتابی،  شب  یک  که  می دادند  انجام  را 
که مهتاب باال می آید، در  خوش لفظ نزدیک بود - شهید علی محمدی- وقتی 
میدان مین توسط دشمن دیده و شهید می شود و علی خوش لفظ نمی تواند پیکر 

شهید علی محمدی را از جلوی عراقی ها از میدان مین خارج کند. 
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 عنوان کتاب: آن بیست و سه نفر
 پدیدآورنده: احمد یوسف زاده

  مشخصات نشر: سورۀ مهر، سال 1394، تهران
------------------------------------------------------

کــه در جریــان  گروهــی از رزمنــدگان نوجــوان ایرانــی بودنــد  بیســت و ســه نفــر، 
ــه اســارت نیروهــای عراقــی درآمدنــد. ایــن  جنــگ ایــران و عــراق در ســال 1361 ب
کــم ســن و ســال، بیــن ســیزده تــا هفــده ســال داشــتند و بیشترشــان از تیــپ  گــروه 
کرمــان اعــزام شــده بودنــد و در اردیبهشــت 1361 در مرحلــۀ مقدماتــی  ثــاراهلل 
صــدام  شــدند.  اســیر  جبهــه  مختلــف  مناطــق  در  بیت المقــدس  عملیــات 
گــزارش اســارت قــوای ایرانــی بــه  گاهــی از ایــن موضــوع و دیــدن  حســین، پــس از آ
کنــد و بــه  دلیــل شکســت در خرمشــهر ســعی می کنــد از ایــن ماجــرا سوءاســتفاده 
کــه آنهــا را از بقیــۀ اســرا  نفــع خــود بهره بــرداری تبلیغاتــی نمایــد و دســتور می دهــد 

ی بیاورنــد.  کاخ و کننــد و بــه  جــدا 
کشــور عــراق، صــدام حســین  کــه ایــن نوجوانــان بــا شــخص اّول  در دیــداری 
اینهــا  کــه  ایــن موضــوع  از  ناراحــت شــدن  بــا  تــا  ی ســعی می کنــد  داشــتند، و
کودکانــی بیــش نیســتند و بــه زور بــه جنــگ فرســتاده شــدند، بــا آنهــا احســاس 
گل هایــی را بــه  کــه شــاخه  کوچکــش »حــال« می گویــد  کنــد و بــه دختــر  همــدردی 
کــه بــه زودی بــا  آنهــا بدهــد و بعــد بــا آنهــا عکــس یــادگاری می گیــرد و می گویــد 

کمیتــۀ بین المللــی صلیــب ســرخ، آنهــا را بــه ایــران برمی گردانــد.  موافقــت 
آنهــا منتشــر  از  و عکس هایــی  فیلم هــا  ایــن ماجــرا  از  پــس  عــراق  مطبوعــات 
می کننــد و در تیتــر روزنامه هــای عــراق جملــۀ معــروف صــدام را می نویســند: »کّل 

اطفــال العالــم اطفالنــا«؛ همــۀ بچه هــای دنیــا بچه هــای مــا هســتند. 
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گرفتــه بودنــد، اعتصــاب غــذا می کننــد  کــه در موضــع انفعالــی قــرار  ایــن 23 نفــر 
ــه  ــادی ب ی ــات ز ــد. آنهــا در نهایــت پــس از اتفاق ــه جمــع دیگــر اســیران بازگردن ــا ب ت
اســارت می ماننــد.  در  مــرداد 1369  روز 26  تــا  ولــی  خواســتۀ خــود می رســند؛ 
که در برگیرندۀ خاطرات و رشادت های نوجوانان رزمنده  کتاب، از آن جا  این 
گفته های بسیاری از دوران  و مقاومت آنان در اردوگاه های ارتش بعث است، نا
دارد -این  روزنامه نگاری  پانزده سال  کتاب -که سابقۀ  نویسندۀ  دارد.  اسارت 
کتاب را به شکل روایت داستانی و دارای تعلیق های داستانی بجا، نگاشته است. 
کاخ صــدام و واداشــتن آنــان بــه بیــان  آوردن یــک عــده نوجــوان پانــزده ســاله بــه 
اعترافاتــی دروغیــن مبنــی بــر اجبــاری بودن اعــزام رزمندگان نوجوان بــه جبهه های 
یــم  کــه می توانســت افــکار عمومــی جهانیــان را در جهــت خواســته های رژ جنــگ 

کتــاب را بی نظیــر می کنــد.  کــه ایــن  بعــث عــراق تغییــر دهــد، موضوعــی اســت 
کرمــان  همزمــان بــا دهمیــن ســالگرد ســفر حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــه اســتان 
کتــاب آن بیســت و ســه نفــر نیــز رونمایــی شــد.  از تقریــظ رهبــر انقــالب اســالمی بــر 

متــن ایــن تقریــظ بــه شــرح زیــر اســت: 
اب 

ّ
»در روزهــای پایانــی 93 و آغازیــن 94 بــا شــیرینی ایــن نوشــتۀ شــیوا و جــذ

کم ســال و پرهّمــت  ــا ایــن مــردان  ــه، شــیرین کام شــدم و لحظه هــا را ب و هنرمندان
گذرانــدم. بــه ایــن نویســندۀ خــوش ذوق و بــه آن بیســت و ســه نفــر و بــه دســت 
معجزه گــر  ســرپنجۀ  پرداختــۀ  زیبایی هــا،  ایــن  همــۀ  کــه  حکمتــی  و  قــدرت 
بــار دیگــر  ک می ســایم. یــک  بــر خــا اوســت، درود می فرســتم و جبهــۀ ســپاس 
کــه از دیربــاز دیــده و شــناخته ام، دیــدم و  کتــاب، آنچنــان  یچــۀ ایــن  کرمــان را از در

کــردم«. منشــور هفت رنــگ زیبــا و درخشــان آن را تحســین 
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 عنوان کتاب: تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث 
 پدیدآورنده:: محّمد محّمدی ری شهری؛ مترجم: حمیدرضا شیخی 

  مشخصات نشر: انتشارات دارالحدیث، سال 1393، قم
------------------------------------------------------    

کتــاب، بــا بهره گیــرى از آیــات و احادیــث بــه موضــوع خانــواده پرداختــه و  ایــن 
کــه عبارت انــد از: تشــکیل خانــواده، عوامــل  در ســه بخــش اصلــی ســازمان یافتــه 

تحکیــم خانــواده و آســیب هاى خانــواده. 
خانــواده«،  تشــکیل  بــه  »تشــویق  عناویــن:  بــا  فصــل  شــش  در  یکــم  بخــش 
»حکمــت تشــکیل خانــواده«، »موانــع تشــکیل خانــواده«، »آداب ازدواج و تشــکیل 

خانــواده«، »آداب عروســی«، »خانــوادۀ نمونــه« تدویــن شــده اســت. 
بخــش دوم )عوامــل تحکیــم خانــواده( از هفــت فصــل تشــکیل شــده و شــامل: 
کردارهــاى نیکــو«، »تربیــت  ــی و عطوفــت«، »خوى هــاى واال و  »محّبــت و مهربان
دینــی«، »پاسداشــت حقــوق«، »تــالش بــراى تأمین نیازهــاى اقتصــادِى خانواده«، 
کــردن« اســت. هم چنیــن در انتهــاى  »پاســخ دادن بــه غرایــز جنســی« و »دعــا 

کلــی دربــارۀ عوامــل تحکیــم خانــواده آمــده اســت.  بخــش دوم، تحلیلــی 
بــا  فصــل  ســه  در  کــه  اســت  خانــواده«  »آســیب هاى  مــورد  در  ســوم  بخــش 
ــواده از ســوى شــوهر«،  ــواده«، »آســیب هاى خان کلــی خان عناویــن: »آســیب هاى 
»آســیب هاى خانــواده از ســوى زن« مرّتــب شــده اســت. هم چنیــن در انتهــاى 

کلــی دربــارۀ آســیب هاى خانــواده آمــده اســت.  بخــش ســوم، تحلیلــی 
استفاده از منابع اهل سّنت از دیگر ویژگی های این کتاب است. البته با در نظر 
ف، خود از متخصصان حوزۀ حدیثی در عصر حاضر است؛ در 

ّ
گرفتن این که مؤل

تی را برای دیگران ایجاد نماید.  غیر این صورت، ورود به این حوزه می تواند مشکال
اثر حاضر، نیاز پژوهش گران مسائل خانواده را به منابع اسالمی برآورده می کند. 
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 عنوان کتاب: دوران عقد
 پدیدآورنده: هادی حسین خانی نائینی

  مشخصات نشر: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی، سال 1395، قم
------------------------------------------------------

ی و آداب طلبگی مرکز پژوهش های جوان، مجموعه ای با  گروه سّنت های حوزو

نام »مهارت های طلبگی« در یازده مجلد با عناوین مختلف به چاپ رسانده که 

هشتمین جلد از این مجموعه، عنوان دوران عقد را به خود اختصاص داده است. 

درازمــدت  یســتی  هم ز بــرای  ســرآغازی  را  عقــد  دوران  اثــر،  ایــن  در  نویســنده 

کــه پیونــد زناشــویی برقــرار می کننــد  زوجیــن دانســته و بــر ایــن بــاور اســت افــرادی 

کــه رعایــت آنهــا در ایــن دوران الزم اســت، آشــنا شــوند.  بایــد بــا امــوری 

کتاب شامل هشت فصل به شرح زیر است:  این 

فصل اّول: اهمیت دوران عقد؛	 

فصل دوم: سطح روابط زوجین در دوران عقد؛	 

فصل سوم: ارتباط با خانواده ها؛	 

فصل چهارم: مسائل اقتصادی دوران عقد؛	 

فصل پنجم: مدت زمان مطلوب دوران عقد؛	 

فصل ششم: راه کارهای مقابله با آسیب های دوران عقد؛	 

فصل هفتم: شیوه های حل اختالف؛	 

فصل هشتم: برگزاری مراسم عروسی.	 
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 عنوان کتاب:مطلع عشق )گزیده ای از رهنمودهای مقام معظم رهبری به زوج های جوان(
 پدیدآورنده: محّمدجواد حاج علی اکبری

  مشخصات نشر: دفتر نشر فرهنگ اسالمی  ، سال 1386، تهران                    
------------------------------------------------------  

به   اسالمی انقالب  معظم  رهبر  رهنمودهای  از  چکیده ای  کتاب،  این 

زوج های جوان و خانواده هاست و شامل یازده فصل است؛ چهار فصل با عنوان 

»کالم« و هفت فصل با عنوان »رهنمود«. 

کتاب عبارت اند از:  عناوین چهار فصل اّول 

کالم اّول: ازدواج، ناموس طبیعت، دستور شریعت؛   	

گرم خانواده؛  کانون  کالم دوم:   	

کالم سوم: غروب عشق و قحطی عاطفه در غرب؛   	

کالم چهارم: حقوق متقابل زن و شوهر.   	

این چهار فصل بیشتر به مباحث معرفتی می پردازند و فلسفۀ ازدواج و رفتارهای 

زوجین را تبیین می کنند. 

به  انقالب است  رهبر  رهنمودهای  و  توصیه ها  کتاب هم  بعدی  هفت فصل 

کار  زوج های جوان و خانواده های آنها در باب چگونگی مراسم ازدواج، تقسیم 

در خانواده، حذف تشریفات زائد و همین طور آغاز زندگی مشترک و تداوم آن. 

عناوین این هفت فصل، عبارت اند از: 

	 رهنمود اول: هم سفر تا بهشت؛ 
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	 رهنمود دوم: باالتر از واقعیت؛ 

کار؛  	 رهنمود سوم: هنر تقسیم 

	 رهنمود چهارم: سازش و سازگاری؛ 

	 رهنمود پنجم: زندگی شیرین؛ 

	 رهنمود ششم: هشدارها و یادآوری ها؛ 

	 رهنمود هفتم: آسان گیری. 
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 عنوان کتاب: الگوی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسالمی
 پدیدآورنده: مهدی عباسی

  مشخصات نشر: انتشارات دارالحدیث، سال 1396، قم
------------------------------------------------------ 

یکرد اسالمی، خویشتن داری جنسی را در  کتاب الگوی تنظیم رفتار جنسی با رو

قالب دو راهکاِر »تقویت توانمندی های روان شناختی خویشتن داری« و »تنظیم 

اجتماعی رفتار جنسی« تبیین می کند. 

نویسنده در این راستا، شواهدی از متون اسالمی و تحقیقات تجربی روان شناسی 

یا  کودکان  مثل  مردم،  از  خاصی  سنین  یا  قشر  برای  اثر  این  است.  کرده  ارائه 

رفتار  تنظیم  به  کالن تر  منظری  از  است  کوشیده  بلکه  نشده؛  نوشته  نوجوانان 

ویژه ای  اهمیت  ازدواج،  تا  بلوغ  دوران  در  جنسی  مسائل  البته  بنگرد.  جنسی 

دارد؛ زیرا شواهدی وجود دارد که نشان می دهد فاصله بین بلوغ تا ازدواج رسمی 

با افزایش سن ازدواج، بیشتر شده و افراد در مّدت طوالنی تری با مسائل جنسی، 

که ممکن است در این دوره  دست و پنجه نرم می کنند. هم چنین دردسرهایی 

از  پس  زندگی  و  می کند  سرایت  نیز  ازدواج  از  بعد  به  شود،  جوانان  گریبان گیر 

ازدواج را تحت تأثیر قرار می دهد. 

کتاب در قالب سه بخش و نه فصل تبیین شده است:

* بخش اول، رفتار جنسی: 

	 فصل اول: انگیزه و میل جنسی؛  

	 فصل دوم: بروز رفتار جنسی.
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* بخش دوم، تنظیم رفتار جنسی: 

	 فصل سوم: الگوهای تنظیم رفتار جنسی؛  

	 فصل چهارم: الگوی تنظیم رفتار جنسی در منابع اسالمی.

* بخش سوم، خویشتن داری جنسی: 

	 فصل پنجم: سازمان یافتگی خویشتن داری در نظام روانی؛ 

	 فصل ششم: سطوح و قلمروهای خویشتن داری؛ 

	 فصل هفتم: توانمندی های خویشتن داری جنسی؛ 

	 فصل هشتم: تنظیم اجتماعی رفتاری جنسی؛ 

کودکی. 	 فصل نهم: پرورش خویشتن داری جنسی در 
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 عنوان کتاب: مطلع مهر
 پدیدآورنده: امیرحسین بانکی پورفرد

  مشخصات نشر: حدیث راه عشق، سال 1395، اصفهان
------------------------------------------------------ 

این کتاب، راهکارهای جامع و کاربردی برای انتخاب همسر و ازدواج در چارچوب 

ک ها  ارزش های مذهبی است و تالش کرده تا در رابطه با مراحل ازدواج از تعیین مال

تا خواستگاری و تعیین مهریه و تحقیق و ... مجموعه ای از راهنماها و سؤاالت و 

کند.  کند و به تناسب هر فصل به آیات و روایات رجوع  اشکاالت مختلف ارائه 

پاسخ های کتاب به بعضی مسائل نیز دانسته یا ندانسته بدون ارجاع، با برخی 

کاربردی برای  کتاب را مجموعه ای جامع و  احادیث تطابق دارد و می توان این 

که هیچ یک از مجموعه های  افراِد در ُشُرف ازدواج و خانواده های آنها دانست 

مشابه، به چنین ویژگی ای دست نیافته اند. 

که خالصۀ توضیحات هر فصل را در خود دارد، در انتها یا میانۀ  نمودارهایی 

کتاب را برای هر فرد با هر درجه از معلومات و تحصیالت و  کاربرد این  فصل ها 

کرده است.  اطالعات در این حوزۀ خاص، دوچندان 

کتاب در هشت فصل تنظیم شده است: 

یت ازدواج )وجوب ازدواج در شرایط کنونی، ضرورت تحصیل  	 فصل اول: فور

مقدمه واجب برای عفاف و حفظ نسل، وظیفه همگانی جهت تحصیل ازدواج، 

رفع موانع ازدواج(؛



201 سطح دو / آداب و اخالق خانوادگی

شتاب زدگی،  نه  )برنامه ریزی  ازدواج  برای  اولیه  شرایط  احراز  دوم:  فصل   	

مطالعات اولیه، تحصیل آمادگی برای ازدواج، شرایط الزم برای ازدواج، بلوغ، 

رشد عقالنی و... (؛

	 فصل سوم: معیارهای انتخاب همسر )مشکالت و پیچیدگی تعیین معیار، 

کفویت، خودشناسی و...(. هدف از ازادواج، 

	 فصل چهارم: آداب خواستگاری )جایگاه عقل و قلب در انتخاب، دلدادگی، 

آشنایی های مستقیم، آشنایی از طریق چت، خواستگاری غیرمستقیم، انواع 

خواستگاری رسمی و غیر رسمی، مجلس خواستگاری، آداب خواستگاری و...(

تحقیق،  منابع  تحقیق،  )زمان  ازدواج  در  تحقیق  ضرورت  پنجم:  فصل   	

خصوصیات محقق، شیوهݘ تحقیق، نکات مهم(؛

در  استخاره  توکل،  ازدواج،  در  قسمت  )جایگاه  تصمیم گیری  ششم:  فصل   	

ک ها، نکات پزشکی، دوری از شتاب زدگی،  یابی مال ازدواج، مشاوره، شیوه ارز

نکات اساسی در تصمیم گیری، دوری از ازادواج تحمیلی از نگاه روایات(؛

	 فصل هفتم: نقش مهریه در ازدواج )فلسفه مهریه، میزان مهریه، مهرالسنه، عوامل 

باال رفتن مبلغ مهریه، احکام مهریه، مجلس مهریه برون، مهریه از نظر اهل بیت(؛

کتاب(. 	 فصل هشتم و پایانی: بهترین انتخاب )مرور فشرده مباحث 

کتاب، استفاده هم زمان از مباحث دینی و علمی در بیان  نکتۀ جالب توجه 

ضریب  می شود  باعث  که  است  ازدواج  مقولۀ  خصوص  در  مختلف  نکات 

کند. کتاب بر مخاطب افزایش پیدا  اثرگذاری مطالب 
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 عنوان کتاب: سّر دلبران
 پدیدآورنده: امیرحسین بانکی پورفرد

  مشخصات نشر: حدیث راه عشق، سال 1394، اصفهان
------------------------------------------------------ 

ی  کتــاب بــه زبــان خیلــی ســاده و روان، موضوعــات و چالش هــای پیــش رو ایــن 

همســران را بررســی می کنــد. نــگاه دینــی نویســنده و پایه هــای علمــِی مباحــث 

گفته هایــش  کتــاب، باعــث می شــود تــا بــا اطمینــان بتــوان بــه  مطــرح شــده در 

کــرد. در پایــان هــر فصــل، بخش هایــی بــه نــام ســر دلبــران در کالم »دیگــران«  عمــل 

کتاب هــای  کــه موضــوع مــورد بحــث آن فصــل را در  و »احادیــث« وجــود دارد 

کار، باعــث بررســی همه جانبــۀ موضــوع  کــه ایــن  دیگــر و احادیــث مطــرح می کنــد 

کتــاب، بــرای بســیاری از زوج هــای جــوان بــه صــورت یــک همــراه تــا  می شــود. ایــن 

کنــد.  رســیدن بــه صمیمیــت می توانــد عمــل 

نباید مخاطب اصلی این کتاب را تنها زوج های جوان دانست؛ بلکه مخاطب 

به  اثر  این  در  نویسنده  جوان اند.  زوج های  به ویژه  خانواده ها  همۀ  کتاب، 

کرده است.  که موجب خوش بختی زوج های جوان می شود، اشاره  گل واژه هایی 

که عبارت اند از:  کتاب در دوازده بخش تدوین شده  این 

1.معیارگرایی برای خانوادۀ موّفق، 2.آرامش، 3.موّدت و رحمت، 4.مراودات 

صداقت،   .8 شیرین،  7.سخن  شیرین،  6.ذائقۀ  ظن،  5.حسن  زناشویی، 

9.اطاعت، 10.صبر، 11.سازگاری و 12.اصول تعالی خانواده.
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 عنوان کتاب: الگوهای خانوادۀ اخالقی
 پدیدآورنده: هادی حسین خانی نائینی

  مشخصات نشر: انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری طریق معرفت ثقلین، سال 
1394، قم

------------------------------------------------------  

مهم تریــن  اســالمی،  منابــع  از  اســتفاده  بــا  اخالقــی  خانــوادۀ  الگوهــای  کتــاب 
روابــط میــان همســران می شــود-  تقویــت  را -کــه موجــب  ارزش هــای اخالقــی 
شناســایی و شــاخصه ها و معیارهــای آن و هم چنیــن تهدیدهــا و آســیب های 
ــواده،  ــرای اســتقرار آنهــا در خان ــه ایــن ارزش هــا را تبییــن می کنــد و ب بی توجهــی ب

ارائــه می دهــد.  را  راهبردهــای الزم 
کــه هریــک از موضوعــات یــاد شــده، بــا ارائــۀ  امتیــاز ایــن مجموعــه آن اســت 
الگوهــای اخالقــی از علمــا و شــهدا بــه صــورت الگــوی عملــی بــه نمایــش گذاشــته 

شــده اســت. 
گفتار به رشتۀ تحریر در آمده است:  کتاب در شش 

گفت وگو؛ 	 اخالق در 
	 اخالق در حّل تعارض بین فردی؛

	 اخالق در برقراری ارتباط با خارج از نظام خانواده؛
	 اخالق در امور اقتصادی؛

	 اخالق در امور جنسی؛
	 اخالق در مدیریت خانواده و ایفای نقش. 
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 عنوان کتاب: درس هایی از امام )اخالق در خانواده(
 پدیدآورنده: رسول سعادتمند

  مشخصات نشر: انتشارات تسنیم، سال 1386، تهران
------------------------------------------------------    

این کتاب که بخشی از زندگانی امام خمینی را از زبان دیگران روایت می کند، 

در هفت فصل تدوین شده است:

	 فصــل اّول: اخــالق در خانــواده )احتــرام بــه بــزرگان خانواده، آیین همســرداری، 

اطرافیــان  بــه  توجــه  مــادر،  بــه  احتــرام  فرزنــدان،  تربیــت  منــزل،  در  خودکفایــی 

و محّبــت بــه آنــان، تربیــت دینــی، نمــاز، رعایــت حجــاب و عفــاف، رفتــار بــا 

نامحــرم، غیبــت، تحصیــل و انتخــاب شــغل و ازدواج فرزنــدان و...(؛ 

کیزگی؛ 	 فصل دوم: آراستگی و پا

یســتی )قناعــت در مســکن،  قناعــت و ساده ز از  	 فصــل ســوم: درس هایــی 

لــوازم زندگــی، صرفه جویــی در مصــرف  و  ک  قناعــت و صرفه جویــی در پوشــا

کاغــذ(؛  در  صرفه جویــی  و  بــرق  مصــرف  در  صرفه جویــی  آب، 

	 فصل چهارم: نظم و رعایت قوانین و مقررات؛

گوشه هایی از عشق به مردم و دفاع از پشتوانه های انقالب؛ 	 فصل پنجم: 

	 فصــل ششــم: امــام از زبــان یــاران )ویژگی هــای رفتــاری، عبــادی و معنــوی امــام 

یچــه ای از رفتــار امــام در نمــاز، نمــاز شــب، قــرآن، دعــا و ذکــر،  و آشــنایی بــا در

ــارت و عــزاداری و...( ی ز

	 فصل هفتم: در آستانۀ عروج.
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 عنوان کتاب: مهارت های زندگی با رویکرد دینی
 پدیدآورنده: فریبا عالسوند

  مشخصات نشر: سروش هدایت، سال 1388، خرم آباد
------------------------------------------------------  

گرچــه  کشــور آمــاده شــده اســت.  کتــاب بــه ســفارش دفتــر امــور بانــوان وزارت  ایــن 

گانــه  فصل بنــدی خاصــی نــدارد ولــی ایــن مباحــث در قالــب بخش هــای جدا

ارائــه شــده اســت:

کیــد بــر اهمیــت آشــنایی بــا نقش هــای  	  خانــواده و مهارت هــای زندگــی )تأ

خانــواده و انتظــارات(؛

	  بهترین جایگاه و بهترین زمان برای یادگیری مهارت ها؛

کثــر مهارت هــا و دانســتنی ها را بــدون واســطه از  کــودک در اولیــن مراحــل رشــد ا

ــه  ک ــت  ــارت را پذیرف ــن عب ــوان ای ــن می ت ــد. بنابرای ــت می کن یاف ــود در ــواده خ خان

خانــواده اولیــن جایــگاه بــرای یادگیــری اولیــن دانستنی هاســت. ... بــه هرحــال مــا 

ــی از  ــتیم؛ دانایی های ــی هس ــته دانای ــد دو دس ــی نیازمن ــادل و دین ــی متع در زندگ

گاهی هــای نظــری و دانایی هــای عملــی: جنــس آ

 خانــواده و ارتقــای دانــش نظــری اعضــا )خــدا، شــناخت معصومــان و 	 

تعلیــم سلســله مراتــب رفتــار و اخــالق(؛

 خانــواده و دانش هــای عملــی )شــناخت عقــل و اســتفاده از آن در زندگــی، 	 

قناعــت،  خویشــتن داری،  تکلــم،  و  تخیــل  رشــد  فرزنــدان،  ذهنــی  تربیــت 

کنتــرل خشــم، تواضــع، مواســات،  مهــار آرزوهــای طوالنــی، مثبت اندیشــی، 

احســاس یگانگــی بــا مــردم(
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خــود  بــه  را  کتــاب  حجــم  بیش تریــن  عملــی  دانش هــای  و  خانــواده  بخــش 

و  راهکارهــا  مباحــث،  ایــن  از  یــک  هــر  تبییــن  بــا  نگارنــده  و  داده  اختصــاص 

اســت. نمــوده  ارائــه  نیــز  تمرین هایــی 

ــد  کار می باش ــاب  کت ــی  ــده و نوع ــن ش کارگاه تدوی ــزاری  ــرای برگ ــر ب ــن اث ــا ای گوی

کتــاب آورده، »هــدف از تولیــد ایــن اثــر نشــر فرهنــگ  کــه ناشــر در مقدمــه  چنانکــه 

کارگاه هــای آموزشــی در  بــا برگــزاری  کــه  کتابخوانــی نیســت، بلکــه درصددیــم 

گامــی در  کشــور، ایــن مهارت هــا را تبدیــل بــه فرهنــگ عمومــی نمــوده و  سراســر 

ــم«. ی ــواده بردار ــتحکام خان ــیر اس مس
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 عنوان کتاب: نیمه دیگرم)مهارت های انتخاب همسر(، جلد1
 پدیدآورنده: محسن عباسی ولدی

  مشخصات نشر: انتشارات جامعه الزهرا، سال 1391، قم
------------------------------------------------------  

کتاب »نیمه دیگرم« یک منبع خوب برای آموزش مهارت های انتخاب همسر 

کوشش حجت االسالم محسن عباسی ولدی منتشر  که در چهار جلد به  است 

کارشناسان برنامه پرسمان تربیتی رادیو معارف  که خود از  شده است. نگارنده 

و مطالعات سال های دراز خود در  بر اساس تجربیات  را  کتاب  این  می باشد، 

حوزه خانواده نوشته است.

جلد اول این مجموعه از دو بخش تشکیل شده است: 

همســر  انتخــاب  مهارت هــای  دربــارۀ  اساســی  نکتــۀ  هفــت  بــه  اول  بخــش 

اختصــاص داشــته و نقشــۀ راهــی را بــه جــوان نشــان می دهد که فــارغ از اعتقادات 

کنــد. محــور اصلــی در ایــن بخــش،  کفــو خــود را انتخــاب  و تقّیــدات خــود بتوانــد 

کــه بــا عنــوان »انتخــاب خویــش، قبــل از انتخــاب همســر«  شــناخت خــود اســت 

ــد.  آن را خواهیــد خوان

گرفتــه و بــه   در بخــش دوم، نقــش محّبــت در انتخــاب همســر مــورد بررســی قــرار 

پرســش های مختلــف دربــاره جایــگاه عقــل و احســاس در ازدواج پاســخ داده 

شــده اســت.

کــرده تــا مباحــث را از حالــت تئــوری  کتــاب ســعی  نویســنده در تدویــن ایــن 

یکــرد درون دینــی ارائــه نمایــد. کاربــردی بــا رو علمــی محــض خــارج و بــه صــورت 
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 عنوان کتاب:  سبک زندگی زنان
 پدیدآورنده: امیرحسین بانکی پورفرد

  مشخصات نشر: حدیث راه عشق، سال 1395، اصفهان
------------------------------------------------------     

ــی »ســبک زندگــی زنــان« در قالــب ســبک 
ّ
کل کتــاب بــا تعریــف خطــوط  ایــن 

زندگــی فــردی و اجتماعــی، فلســفۀ حجــاب اجتماعــی و تناســب آن بــا مــد و 
حیــا، نقــش ازدواج در ســبک زندگــی خانوادگــی و اهمیــت و موانــع و دیدگاه هــای 
ــواده و بررســی جایــگاه  ــه آن، نقــش و ارزش معنــوی زن در خان غلــط و صحیــح ب
زن در نظــام اجتماعــی و مباحثــی دربــارۀ ابعــاد حضــور اجتماعــی و اشــتغال زنــان 
کــرده دیــدگاه  گونــه از محیط هــا، ســعی  و بررســی حــدود روابــط زن و مــرد در ایــن 

کاملــی از مقــام معظــم رهبــری در حــوزۀ زنــان ارائــه دهــد. 
که عبارت اند از: گردیده  مطالب به دست آمده، در پنج فصل تدوین 

ی سبک زندگی زنان؛
ّ
کل 1. خطوط 

2. سبک زندگی فردی؛ 
3. سبک زندگی خانوادگی؛

4 . سبک زندگی اجتماعی زنان؛
کیفی حجاب و خانواده در آراء مقام معظم رهبری. کمی و  5 . تحلیل 

ابتــدا در فصــل اّول مطالــب بــه صــورت منســجم، مختصــر و پیوســته، خطــوط 
کلــی ســبک زندگــی زنــان را ترســیم می کنــد و شــرح مطلــب در فصــول بعــدی در 
ــه صــورت عــام  کلیــۀ عالقه منــدان ب ــه صــورت خــاص و  ــان، ب اختیــار جامعــۀ زن
کیفــی از نظریــات  قــرار می گیــرد. در نهایــت هــم در فصــل پنجــم، تحلیلــی کمــی و 

مقــام معظــم رهبــری در مــورد خانــواده و حجــاب ارائــه می گــردد. 



209 سطح دو / آداب و اخالق طلبگی

 عنوان کتاب: نسیم هدایت )رهنمودهای بزرگان به طالب جوان(
 پدیدآورنده: علی وافی

  مشخصات نشر:  انتشارات شفق، سال 1390، قم
------------------------------------------------------

کــه در هــر بخــش، یــک پرســش  کتــاب نســیم هدایــت، شــامل چهــل بخــش اســت 

و پاســخ آن از زبــان حضــرات آیــات ناصــر مــکارم شــیرازی، جعفــر ســبحانی و 

گزیده ای  محمدتقــی مصبــاح یــزدی آورده شــده و در ادامــه برای اســتفادۀ بیشــتر، 

کالم دیگــر بــزرگان حــوزه در خصــوص همــان پرســش تحــت عنــوان پیوســت ها  از 

در پایــان هــر بخــش نقــل شــده اســت. 

ــف در بخــش پیوســت از مطالــب آیــت اهلل اســتادی، آیــت اهلل خــّرازی و 
ّ
مؤل

هم چنیــن از مطالبــی بــه نقــل از امــام خمینــی، مقــام معّظــم رهبــری، آیــت اهلل 

مــه طباطبایــی و دیگــر بــزرگان بهــره بــرده اســت. 
ّ

بهجــت، آیــت اهلل مجتهــدی، عال

ی  کــه بیانــات مقــام معّظــم رهبــری، در جمــع روحانیــون و طــالب، حــاو از آن جــا 

یــان اســت، بــا عنــوان حســن مطلــع  گــون حــوزه و حوزو گونا نــکات مهمــی در ابعــاد 

کتــاب آورده شــده اســت.  در آغــاز 

کتاب می خوانید:  در عناوین این 

»اغتنام از فرصت ها«، »جایگاه فقاهت«، »مدرک گرایی«، »فلسفۀ روحانیت«، 

»شکر نعمت طلبگی«، »دوره های تخّصصی«، »برنامه ریزی صحیح«، »اتالف 

وقت«، »انتخاب استاد«، »بهره وری از استاد«، »معاشرت و دوستی«، »شرایط 

در  نشاط  با  »حضور  الگو«،  با  ارتباط  و  »شناسایی  هم حجره«،  و  هم مباحثه 

جلسات درس«، »تداوم تالش«، »ماندگاری آموخته ها«، »عوامل تقویت حافظه«، 
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حدیث«،  و  قرآن  با  »انس  لغزش گاه ها«،  از  »دوری  فراموشی«،  عوامل  و  »علل 

تهذیب  و  »خودسازی  مستحّبات«،  انجام  به  »تقّید  توسل«،  و  دعا  »اهمیت 

مناسب  »زمان  توّهم«،  و  تفّکر  »مرز  افکار«،  »خطایابی  تدّبر«،  و  »تفّکر  نفس«، 

»ُعجب  تفاخر«،  و  »تکّبر  شکست«،  یا  موّفقیت  برابر  در  کنش  »وا تبلیغ«،  برای 

و خودپسندی«، »شوخی و مزاح، آری یا نه«، »کتمان اسرار و رازداری«، »حدود 

افشای اسرار«، »آراستگی ظاهر«، »زمان و شرایط ازدواج«، »در خانه و خانواده«، 

»برخوردهای اجتماعی«، »کار در کنار تحصیل«، »زّی طلبگی« و »حسن ختام«. 
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 عنوان کتاب: فراز ها و فرودها )علل و عوامل صعود و سقوط اهل علم(
 پدیدآورنده: جمعی از نویسندگان- به همت معاونت تهذیب و تربیت حوزه های 

علمیه

  مشخصات نشر: انتشارات مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، سال 1396، قم
------------------------------------------------------ 

رســیدن بــه موفقیــت، بــرای همــه خوشــایند و رضایت بخــش اســت؛ ولــی ایــن 

ــا  کســل و تنبــل هســتند ی کــه سســت،  کســانی  ــدارد.  ــرای همــه وجــود ن امــکان ب

در زندگــی خــود هــدف روشــن و برنامــه ی  خاصــی بــرای رســیدن بــه آن ندارنــد 

یــا بــا وجــود برنامــه، اراده ی الزم بــرای تــالش و حرکــت را ندارنــد، بــه هیچ وجــه 

برســند.  اهداف شــان  بــه  نمی تواننــد 

کــه بــا عــزم و اراده ی پوالدیــن، تــالش بی وقفــه،  در ایــن میــان، عــده ای هســتند 

رفــع  و  ســختی ها  تحمــل  نیــز  و  پی گیــری  و  ســماجت  و  پشــت کار  و  جدیــت 

کامیابــی را فتــح می کننــد و بــه  موانــع و مشــکالت پیــش رو، قله هــای موفقیــت و 

خواســته ها و آرزوهایشــان جامــه ی عمــل می پوشــانند.

ــل تحســین  ــرای زندگــی و آینــدۀ خــود، اهــداف بلنــد و قاب گرچــه ب برخــی دیگــر 

ترســیم می کننــد و بــا تــالش و پی گیــری در صددنــد بــه آنهــا دســت یابنــد؛ ولــی در 

ــه  گاه اهــداف دگرگــون می شــود و جهــت حرکــت تغییــر می یابــد و ب طــول مســیر، 

جــای آن کــه بــه آن اهــداف بلنــد فکــر کننــد و بــرای رســیدن بــه آنهــا بکوشــند، اســیر 

هواهــای نفســانی، مطامــع دنیــوی و وسوســه های شــیطانی می شــوند و بــه ســوی 

ــت،  ــای موّفقی ه ه
ّ
ــه قل ــود ب ــای صع ــوند وبه ج ــیده می ش کش ــی  گمراه ــاط و  انحط

کامــی و بدبختــی ســقوط می کننــد. بــه دّره هــای نا
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کــه »چــه عواملــی در رشــد و موفقیــت  کتــاب حاضــر، در پاســخ بــه ایــن پرســش 

کامــی و ســقوط آنهــا می شــوند؟«  اهــل علــم مؤثــر و چــه علــل و عواملــی موجــب نا

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ، پژوهش گــران ایــن اثــر بــا مطالعــه و بررســی زندگانــی 

کــه بــه ظاهــر لبــاس  برخــی از علمــا و بــزرگان دیــن و قله هــای تهذیــب و نیــز کســانی 

روحانیــت بــه تــن داشــته یــا مدتــی در حوزه هــای علمیــه درس خوانــده بودنــد، 

گرفتنــد،  ی و زّی طلبگــی خــود فاصلــه  گذشــت زمــان از رســالت حــوزو ــا  ــی ب ول

کــه امیــد اســت مطالعــه و توجــه  کردنــد  نــکات مفیــد و قابــل تأملــی اســتخراج 

یــان و ســایر اقشــار  بــه آنهــا در انگیزه بخشــی، بصیــرت و موفقیــت طــالب و حوزو

مختلــف مــردم مؤثــر باشــد. 

کلی تدوین شده است:  بنابراین، اثر حاضر در دو فصل 

ــزرگان  ــا و ب ــت علم ــد و موفقی ــل رش ــت و عوام ــده عل ــی هف ــه بررس ــل اول، ب فص

کامــی، انحــراف و ســقوط  حــوزه و فصــل دوم، بــه پانــزده مــورد از علــل و عوامــل نا

یــان می پــردازد. برخــی دیگــر از حوزو

ایــن اثــر بــه همــت مدیریــت مطالعــات و برنامه ریــزی تهذیبــی معاونــت تهذیــب 

و تربیــت حوزه هــای علمیــه از ســوی انتشــارات مرکــز مدیریــت حــوزه بــه زیــور طبــع 

آراســته شــده اســت.
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 عنوان کتاب: لباس روحانیت
 پدیدآورنده: محّمد عالم زاده نوری

  مشخصات نشر: انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، سال 
1387، قم

------------------------------------------------------ 

کتــاب، بــه صــورت خالصــه، بــه بررســی لبــاس روحانیــت، چراهــا و بایدهــای  ایــن 

ایــن لبــاس و مســائل مرتبــط بــه آن پرداختــه اســت. نویســنده ســعی  کــرده  بــا 

کــه در  بررســی ابعــاد مختلــف زندگــی یــک روحانــی، بــه پرســش های مختلفــی 

ــردازد.  ــود، بپ ــرح می ش ــه مط ــن زمین ای

کتــاب بــا تحقیــق در رفتارهــای اجتماعی و مســائل اخالقی در پوشــش  نگارنــدۀ 

روحانیــت، بــه ســؤاالت و شــبهات دربــارۀ ایــن لبــاس پاســخ می دهــد و راه گشــای 

کــه در ایــن زمینــه، نگرانی هــای فراوانــی دارنــد.  ب جوانــی اســت 
ّ

طــال

نویسنده، فواید لباس روحانیت را در ده بخش تشریح می کند:

اعالم آمادگی براى خدمات اجتماعی؛. 1

تداعی و تذکر ارزش ها براى صاحب لباس؛. 2

تداعی و تذکر ارزش ها براى دیگران؛. 3

اعالم حضور اندیشۀ اصیل دینی؛. 4

تصریح به آرمان ها؛. 5

گاه حّقانیت؛. 6 القاى ناخودآ

گزارشی از باطن جامعه و اهمیت دین؛. 7

تبلیغ غیرمستقیم؛. 8
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بهره هاى معنوى و عنایت هاى ویژه؛. 9

قداست ذاتی لباس.. 10

نویســنده در ادامــه، پرســش ها و ابهام هــای موجــود در موضــوع لبــاس روحانیــت 

را طــی چنــد بخــش بررســی می کنــد:

 1. مانــع ارتبــاط، 2. عــدم ضــرورت، 3. تغییــر معنــاى نمــاد، 4. تمســخر و 

هتــک قداســت، 5. محدودیــت، 6. شــبهۀ اصالــت، 7. تمایــز و امتیازخواهــی، 

نیروهــاى  رکــود  لبــاس شــهرت و خــالف عــرف، 9. پرهیــز شــخصی، 10.   .8

ى، 11. تردیــد در شایســتگی. حــوزو

کــرده اســت، ماننــد: زمــان و شــرایط  در پایــان نیــز موضوعــات باقــی مانــده را بیــان 

پوشــیدن لبــاس، نصــاب شــرایط علمــی، نصــاب شــرایط عملــی، دو لباســی، 

کیفیــت لبــاس و هیئــت ظاهــرى، ســطح زندگــی و رفتــار اجتماعــی طلبــه.
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 عنوان کتاب: از خودمان باید شروع کنیم )اخالق طلبگی از نگاه رهبر معظم انقالب(
 پدیدآورنده: مهدی مقامی

  مشخصات نشر: مؤسسۀ فرهنگی تدبر در قرآن و سیره، سال 1393، مشهد
------------------------------------------------------     

یکی از مهم ترین مسائل در حوزۀ علمیه، مسأله اخالق و تهذیب طلبگی است. 

کتاب، مجموعه مباحث مربوط به اخالق و تهذیب طلبگی را از نگاه رهبر  این 

کرده است. این نوشتار، به تأیید دفتر رهبر معظم  معظم انقالب اسالمی تبیین 

انقالب هم رسیده است. 

کتاب در سه فصل تدوین شده است:

فصل اول: ضرورت طرح و پیگیری مباحث اخالقی حوزۀ علمیه؛ 	 

و 	  زهد  )اخالص،  دینی  علوم  طالب  اخالقی  بایستگی های  دوم:  فصل 

یستی، قناعت، دعا، نافله،  صبر، ارتباط با قرآن، شجاعت، مردمی  ساده ز

بودن و امر به معروف و نهی از منکر(؛

و 	  فساد  تکبر،  قرآن،  از  دوری  طالب،  برای  نفس  هوای  بر  غلبه  سوم:  فصل 

رشوه خواری، ثروت اندوزی و بدخلقی.
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عنوان کتاب: اخالق حرفه ای و وظایف صنفی روحانیت از نگاه امام خمینی 
 پدیدآورنده: حمید آقانوری

  مشخصات نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، سال 1392، قم
------------------------------------------------------    

ــۀ نظامــی  ــا اندیشــۀ امــام خمینــی و ارائ ــا هــدف آشــنایی ب کتــاب یادشــده، ب
ــرای دسترســی آســان طــالب  ی تدویــن شــده و بســتری ب جامــع از دیدگاه هــای و
گاهــی صنفــی و  بــه رهنمودهــای آن امــام عزیــز، بــا هــدف ارتقــای ســطح خودآ

ــت.  ــت اس ــۀ روحانی ــه ای جامع ــالق حرف اخ
کــه نویســنده در ایــن کتــاب تــالش کرده بخشــی از نیازها  الزم بــه یــادآوری اســت 
 و بایســته های اخالقــی و وظایــف صنفــِی روحانیــت را از نــگاه امــام خمینــی
و  »ضــرورت  تبییــن  بــه  بخــش  ســه  در  کتــاب  ایــن  درآورد.  تحریــر  رشــتۀ  بــه 
و  روحانیــت«  درون صنفــی  »وظایــف  طلبگــی«،  حیــات  در  اخــالق  اهمیــت 

»وظایــف برون صنفــی روحانیــت« پرداختــه اســت. 
و  بنــای تجزیــه  و  کــرده  بســنده  امــام  آرای  بازگویــی  بــه  تنهــا  نوشــتار حاضــر، 
یخــی ســخنان امــام را مدنظــر  تحلیــل نداشــته اســت؛ از ایــن رو تقــّدم و تأّخــر تار

قــرار نــداده اســت.
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م در اسالم
ّ
 عنوان کتاب: آداب تعلیم و تعل

 پدیدآورنده: سّید محّمدباقر حّجتی
  مشخصات نشر: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، سال 1393، قم

------------------------------------------------------    

کتــاب منیــة المریــد فــی آداب  ــم در اســالم، ترجمــه 
ّ
کتــاب آداب تعلیــم و تعل

کتــاب، از آثــار اخالقــی و تربیتــی و آموزشــی بــه  المفیــد و المســتفید اســت. ایــن 
کــه توســط شــهید ثانــی در میانــۀ ســدۀ دهــم هجــری )954ق(  زبــان عربــی اســت 

نوشــته شــده و بارهــا در عــراق، ایــران، هنــد و لبنــان بــه چــاپ رســیده اســت. 
ــد  ــة المری ــاب منی کت ــه از  گزارش گون ــه ای  ــالم، ترجم ــم در اس

ّ
ــم و تعل آداب تعلی

فــی آداب المفیــد و المســتفید اســت و مشــتمل بــر یــک مقدمــه، چهــار بــاب، 
ــه شــرح ذیــل اســت:  خاتمــه، تتمــه و پیوســت ب

و  دانشمندان  و  دانش  و  علم  فضیلت  و  ثانی  شهید  زندگی نامۀ  مقدمه:   *
دانشجویان؛ 

گرد )آداب و وظایــف ویــژۀ معلــم و آداب  ــم و شــا
ّ
بــاب اول: آداب و وظایــف معل

گرد(؛ و وظایــف ویــژۀ شــا
باب دوم: آداب فتوی و مفتی و مستفتی؛ 

باب سوم: در مناظره و شرایط و آداب و آفات آن؛ 
کتاب؛ باب چهارم: آداب و آیین نگارش و نگاه داری 

* خاتمه: دربارۀ مطالب مهم و با ارزش؛ درجات و مراتب اهمیت علوم دینی و 
مسائل مربوط به آن، ترتیب و تسلسل علوم دینی در رابطه با محصل و دانشجو؛ 

* تتمه: سفارش و اندرزهای شهید ثانی به دانشجویان؛ 

*پیوست: آداب سکنی و اقامت در مدارس.
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 عنوان کتاب: المراد من منیة المرید
 پدیدآورنده: سیدمحمدرضا طباطبایی

  مشخصات نشر:انتشارات دارالعلم، سال 1395، قم

------------------------------------------------------    

کتــاب ارزشــمند »منیــة المریــد فــی آداب المفیــد و المســتفید« تألیــف شــهید 
گفتــه اســت. ایــن اثــر منبــع بســیاری  گرد ســخن  ثانــی در بــاب آداب اســتاد و شــا
از آثــار پــس از خــود در ایــن موضــوع بــوده و بــه جهــت اهمیــت و شــهرت آن دارای 
نســخه های فــراوان، ترجمــه، تلخیــص و شــروح متعــددی اســت. ایــن رســاله 

کانــون توجــه طــالب علــوم دینــی شــیعه قــرار داشــته اســت.  موجــز، از قدیــم در 
ســید  اســتاد  علمیــه،  حوزه هــای  در  به ویــژه  کتــاب،  ایــن  اهمیــت  بــه  بنــا 
کــرده  کتــاب را بازنویســی و تلخیــص  محمدرضــا طباطبایــی متــن اصلــی عربــی 
ــی  ــت رهای ــی جه ــن بازنویس ــت. ای ــده اس ــد« نامی ــة المری ــی منی ــراد ف و آن را »الم
یــت بــا حــذف برخــی مطالــب و جابجایــی در عبــارات و فصــول  کتــاب از مهجور

ــت. ــوده اس ــراه ب هم
کتــاب در یــک مقدمــه پیرامــون فضیلــت علــم، چهــار بــاب )آداب معلــم  ایــن 
و متعلــم، آداب فتــوا و مفتــی و مســتفتی، مناظــره؛ شــروط، آداب و آفــات آن، 
کتــاب و متعلقــات آن( و یــک خاتمــه )اقســام علــوم شــرعی و  کتابــت و  آداب 
کتــاب نیــز  گیــری( تشــکیل شــده اســت. تتمــه  مراتــب علــم و ترتیــب علــوم در فرا

ــرای طــالب علــوم دینــی اختصــاص یافتــه اســت. ــی ب ــه نصایــح شــهید ثان ب
کتــاب توســط حمیدرضــا شــریعتمداری ترجمــه و  کــه ایــن  الزم بــه ذکــر اســت 
بــا عنــوان »آییــن دانشــوری« توســط انتشــارات دارالعلــم بــه چــاپ رســیده اســت.
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 عنوان کتاب:  نان و حلوا
 پدیدآورنده: بهاءالدین محمد بن  حسین عاملی)شیخ بهائی(

  مشخصات نشر: انتشارات فراگفت، 1388، قم
------------------------------------------------------  

شیخ بهائی دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری است. مثنوی نان و حلوا از 
جمله آثاری است که در تبیین دیدگاه و اندیشه سیاسی او می توان به آن استناد کرد. 
از قدیم االیام، هر کاری که بسیار شیرین و سهل الوصول بود اما عاقبت بدی داشت 
که نان و حلوا خوردنش بسیار آسان و سهل است اما  را نان و حلوا می خواندند، چرا 
مصرف زیادآن مسهل است! شیخ بهایی نیز این نام را انتخاب کرد تا نشان دهد که 
جاه و مال و حشمت و مکنت و باغ و راغ و طول آرزوی دنیایی و سعی برای معاش 
و عبادت بهر بهشت و یکی نبودن درون و برون و قیل و قال و زبان پردازی و علم بی 
عمل ، همان نان و حلواست؛ شیرین است اما بدون فرجام!برخی از بخش های این 
دیوان عبارتند از: »نان و حلوا، بسم اهلل الرحمن الرحیم، فی التأسف و الندامه علی 
ئق و العزلة عن الخالیق، »فی ذم  صرف العمر فیما ال ینفع فی القیامه، فی قطع العال
العلماء المشبهین باالمراء المترفعین عن سیرة الفقرا«، فی تأویل قول النبی: »حب 
الوطن من االیمان«، فی الریا و التلبیس بالذین هم أعظم جنود ابلیس، فی ذم اصحاب 
التدریس مقصد هم مجرد اظهار الفضل و التلبیس، فی ذم المتهمین بجمع اسباب 
الدنیا المعرضین عن تحصیل أسباب العقبی، فی ذم من یتفاخر بتقرب الملوک 
مع أنه یزعم االنخراط فی سلک أهل السلوک، فی الترغیب فی حفظ اللسان و هو 
من احسن صفات االنسان، فی ذم من تشبة بالفقراء لسالکین و هو فی زمرة اشقیاء 
الهالکین، فی ما یتضمن االشارة الی قول سید االوصیاء صلوات اهلل علیه و آله: »ما 
عبدتک خوفا من نارک و ال طمعا فی جنتک، بل وجدتک اهاًل للعبادة فعبدتک«.
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 عنوان کتاب:  مخزن األسرار
گنجوی )حکیم نظامی(؛ تصحیح:   پدیدآورنده: جمال الدین ابومحّمد نظامی 

حسن وحید دستگردی

  مشخصات نشر: زّوار، سال 1384، تهران
------------------------------------------------------  

گنجــوی، شــاعر نامــدار ایرانــی اســت.  َمخــَزن  األســرار نخســتین مثنــوِی نظامــی 

گزینــش  کتــاب دربرگیرنــده خوانــدن مــردم بــه خودشناســی، خداشناســی و  ایــن 

ویژگی هــای پســندیده اخالقــی اســت. 

ــرن  کــه در ق ــان فارســی اســت  ــار تعلیمــی زب کتــاب یکــی از مشــهورترین آث ایــن 

کنــون همــواره طــرف توجــه و  ششــم ســروده شــده اســت. ایــن اثــر از آن زمــان تا

مراجعــه خواننــدگان مختلــف بــوده اســت. ایجــاز و پیچیدگــی ایــن اثــر ســبب 

ــاره آن  ــا بــه امــروز درب گذشــته ت کــه از  کــه علی رغــم شــروح مختلفــی  شــده اســت 

نوشــته اند، معانــی بســیاری از ابیــات آن همچنــان مبهــم و الینحــل باقــی بمانــد.

از چهــل  پیــش  را  آن  کــه  اســت  نظامــی  گنجینــه  األســرار، نخســتین  مخــزن 

آوازه  و  نــام  کــه نظامــی جویــای  زمانــی اســت  ایــن در  ســالگی ســروده اســت. 

کار تــازه ای  ــوآور باشــد و  ــخن ن ــا در س ــرد ت کار می ب ــه  ــود را ب ــالش خ ــام ت ــود و تم ب

کنــد. در نتیجــه »مخزن االســرار« ســخت ترین منظومــه ی نظامــی اســت. عرضــه 

نظامــی در مخــزن األســرار ســه قطعــه را بــه ســتایش خداونــد اختصــاص داده 

اســت: یــک قطعــه در توحیــد الهــی و دو قطعــه دیگــر مناجــات. پــس از ایــن ســه 

کــرم و معــراج او می پــردازد و چهــار بــار دیگــر  قســمت، بــه ســتایش پیامبــر ا

تجدیــد مطلــع می کنــد و بــاز از نــو بــه ســتایش پیامبــر می پــردازد. ایــن نشــانه ای از 
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عالقــۀ نظامــی بــه مقــام پیامبــر اســت. در ایــن ســتایش ها بیت هــای ســخت و 

دشــوار فــراوان اســت. پــس از آن، از فضیلــت ســخن و برتــری آن بــر نثــر یــاد می کند. 

کــه پایبنــد اخالق انــد، تــا مقــام پیامبــری بــاال می کشــد. خــود  نظامــی شــاعرانی را 

کــه می خواســتم »مخــزن االســرار« را بســرایم، هاتــف غیبــی  می گویــد: هنگامــی 

کــه تــو می خواهــی بــرای مــردم شــعر بگویــی، پــس بایــد بدانــی چــه  گفــت  بــه مــن 

کــن  ی  کــن و از دلــت پیــرو می خواهــی بســرایی. از ایــن رو خــود را بــا دل تهذیــب 

ی  تــا توانــا بــه ســاختن خــود باشــی. آن گاه نظامــی می گویــد: از ســخن هاتــف پیــرو

کــه  کــردم و دنبــال »پیــر دل« رفتــم. از آن پــس دربــاره شــب هایی ســخن می گویــد 

بــا دل خــود مراقبــه داشــته اســت. در ادامــه »مخــزن األســرار « را آغــاز می کنــد و 

بیســت مقاله در پی آن می آورد. در ابتدای هر مقاله ای از اعتقادات خود ســخن 

می گویــد و ســپس داســتان و تمثیلــی مطابــق بــا بیت هــای ابتدایــی مــی آورد.

ــی در  ــت آدم ــرد: غفل ک ــدی  ــن طبقه بن ــوان چنی ــرار را می ت ــزن األس ــۀ مخ درونمای

دنیــا، بی اعتبــاری و ناپایــداری جهــان، رابطــۀ انســان بــا خــدا، مســائل اجتماعــی 

و سیاســت و حکومــت.
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کلیله و دمنه  عنوان کتاب: 
 پدیدآورنده: مترجم: ابوالمعانی نصراهلل بن عبدالحمید منشی؛ تصحیح: مجتبی 

مینوی

کبیر، سال 1397، تهران   مشخصات نشر: امیر 
------------------------------------------------------  

 اصــل کتــاب »َکلیلــه و ِدمنــه« هنــدی و بــه زبــان سانســکریت اســت و »پنچاتنترا« 

گویــا  کتــاب مشــخص نیســت و  کتــاب یــا پنــج پنــد دارد. نــام مؤلــف  یعنــی پنــج 

کتــاب در  کنــار هــم جمــع شــده اســت.  کــه در  تعــدادی قصــه عامیانــه اســت 

کــه در آن،  کتابــی پندآمیــز اســت  دوران ساســانی بــه فارســی میانــه ترجمــه شــد. 

گــون )بیشــتر از زبــان حیوانــات( نقــل شــده  اســت. نــام آن از  گونا حکایت هــای 

ــی  ــش بزرگ ــت. بخ ــه شــده  اس گرفت ــه«  ــه« و »دمن ــا نام هــای »کلیل ــغال ب ــام دو ش ن

کتــاب بــه داســتان ایــن دو شــغال اختصــاص دارد. اصــل داســتان های آن در  از 

هنــد و در حــدود ســال های صــد تــا پانصــد پیــش از میــالد بــه  وقــوع می پیوندنــد. 

کــه سرشــار از عشــق بــه  کســی اســت  کتــاب، انســان مطلــوب  از منظــر ایــن 

ــا  ــر آیــد، ت زندگــی، تحــرک و پویایــی باشــد و بــا درایــت از عهــده حــل مشــکالت ب

گیــرد و آســان امــا  کار  یارویــی بــا خطرهــا هوشــمندی خــود را بــه  می توانــد در رو

ســربلند از ماجــرا بیــرون آیــد، از هــر واقعــه تجربــه ای بینــدوزد و در واقعــه بعــدی، 

گیــرد.  کار  آن تجربــه را بــه 

ــر  کمت ــد آن  ــه مانن ک ــت  ــی اس ــا و نفیس گران به ــب  کت ــی از  ــه«، یک ــه و دمن »کلیل

و  بــوده  جهــان  ملت هــای  بیشــتر  عالقــه  مــورد  کتــاب،  ایــن  می شــود.  یافــت 

اســتفاده دیگــر  بــرای  را  کتــاب  ایــن  نامــی جهــان،  نویســندگان  و  دانشــمندان 
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ــتر  ــگ بیش ــه در فرهن ک ــوری  ــه ط ــد؛ ب ــف برگردانده ان ــای مختل ــه زبان ه ــا ب ملت ه

اقــوام، داســتان های آن نفــوذ و رســوخ یافتــه اســت و همیــن نفــوذ گســترده، موجب 

دوام و بقــای آن در فرهنــگ اقــوام شــده اســت.

کتــاب را بــه  یــه  طبیــب ایــن  در زمــان ساســانیان بــه دســتور انوشــیروان، برزو

کــرد. در قــرن هشــتم میــالدی، ابن مقفــع آن را بــه عربــی ترجمــه  پهلــوی ترجمــه 

زبــان عربــی  افتــاد و مظهــری از فصاحــت در  ی بســیار مقبــول  کــرد. ترجمــۀ و

کتــاب از عربــی  گرفــت و  تلقــی شــد. ایــن ترجمــه پایــۀ ترجمه هــای دیگــر قــرار 

بــه فارســی، یونانــی، ترکــی، اســپانیایی، روســی و آلمانــی ترجمــه شــد. ترجمــۀ 

گاه تفاوت هــای  ابن مقّفــع، امــروز موجــود اســت؛ اّمــا میــان نســخ مختلــف آن، 

دیــده می شــود.  یــادی  ز

کلیله و دمنه چندین بار از عربی به فارسی َدری برگردانده شده  است، از جمله 

به دستور نصر بن احمد سامانی، ابوالفضل بلعمی آن را به نثر فارسی برگرداند و 

سپس رودکی )در سال 320 ق( آن را به نظم درآورد؛ اّما امروز، ترجمۀ بلعمی از 

کنده، چیزی باقی نمانده  است.  بین رفته و از اثر رودکی جز چند بیت پرا

در قــرن ششــم هجــری، نصــراهلل عبدالحمیــد منشــی )منشــی بهرام شــاه غزنــوی( 

و  اســت  آزاد  ترجمــه ای  ترجمــه،  ایــن  برگردانــد.  فارســی  بــه  را  دمنــه  و  کلیلــه 

ــاب  کت ــه  ــران ب ــود و دیگ ــیار از خ ــال بس ــات و امث ــته، ابی ــا الزم دانس ــم هرج مترج

کــه از آن بــه  کــرده  اســت. ترجمــۀ نصــراهلل منشــی همــان ترجمــه ای اســت  اضافــه 

گاه نیــز آن را »کلیلــه و دمنــۀ  کلیلــه و دمنــه در زبــان فارســی یــاد می شــود.  عنــوان 

می خواننــد. بهرام شــاهی« 
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کــه هــر یــک  گفتــه »بهنــود«، چهــارده بــاب اســت  کتــاب دارد، بــه  کــه ایــن  ابوابــی 

ــاب  ــم آن را هفــده ب از آنهــا متضمــن یــک مســأله و جــواب آن اســت، امــا ابن ندی

و دیگــری هیجــده بــاب و حاجــی خلیفــه در »کشــف الظنون« چهــارده بــاب ذکــر 

گرفته اســت  ی متــن پهلــوی صــورت  کــه از رو کــرده اســت. در ترجمــه ســریانی ای 

کلیلــه و دمنــه ده بــاب اســت: 

گاو؛ 1. باب شیر و 

کبوتر طوق دار؛ 2. باب 

ینه و سنگ پشت؛ 3. باب بوز

4. باب بی تدبیری؛

گربه؛ 5. باب موش و 

6. باب بوم و زاغ؛

7. باب شاه و پنزوه؛

8. باب تورگ )شغال(؛

9.  باب بالد و برهمنان؛

10. باب شاه موشان و وزیرانش.
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 عنوان کتاب:  فقه و اخالق اسالمی، مقایسه ای علم شناختی 
 پدیدآورنده: مهدی احمدپور

  مشخصات نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، سال 1392، قم
------------------------------------------------------    

علــم  و  فقــه  علــم  مقایســۀ  و  بررســی  در  علم شناســانه  یکــردی  رو کتــاب،  ایــن 
اخــالق اســالمی دارد و بررســی تفصیلــی و تطبیقــی عناصــر دانشــی فقــه و اخــالق 
یکــرد،  ایــن رو قــرار داده اســت. در  کانــون توّجــه و محــور پژوهــش خــود،  را در 
کالن  ــه الی آن، نگاهــی  ــا نگاهــی بیرونــی بررســی شــده اند و در الب ایــن دو علــم ب
و تعّقلــی بــه مجموعــۀ ایــن دو علــم انداختــه شــده و مســائلی دربــارۀ مفاهیــم، 
گردیــده اســت. مــراد از فقــه  گزاره هــا، مبانــی، منابــع، روش و هــدف آنهــا، مطــرح 
یــه ای توصیفــی  کــه بــا رو و اخــالق در ایــن پژوهــش، دانش هــای فقــه و اخالق انــد 
ــالق، دو  ــه و اخ ــده، فق ــاد نگارن ــه اعتق ــت. ب ــده اس ــه ش ــا توج ــی، بدان ه -تحلیل
حــوزۀ مســتقل از یکدیگرنــد و گفتمــان هریــک، جــدای از گفتمــان دیگری اســت؛ 

ــی هــم وجــود دارد.  گرچــه میــان آنهــا تشــابهات و تعامــالت فراوان ا
کتاب عبارت اند از:  عناوین اصلی 

گزاره های فقهی و اخالقی؛ 	 فصل اّول: 
	 فصل دوم: مبانی فقه و اخالق؛
	 فصل سوم: منابع فقه و اخالق؛

	 فصل چهارم: روش های فقه و اخالق؛
	 فصل پنجم: اهداف فقه و اخالق؛
	 فصل ششم: جایگاه فقه و اخالق؛

	 فصل هفتم: تعامالت فقه و اخالق.
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کاربست قاعدۀ تسامح در اّدلۀ سنن  عنوان کتاب:  اخالق اسالمی و 
 پدیدآورنده: محّمدتقی اسالمی

  مشخصات نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، سال 1390، قم
------------------------------------------------------  

کاربرد این قاعده در  ۀ سنن« و 
ّ
موضوع کتاب، نقد و بررسی قاعدۀ »تسامح در ادل

یکردی انتقادی،  مباحث اخالقی اســت. در این پژوهش ســعی شــده اســت با رو
ــۀ روایــی 

ّ
ــۀ ســنن و ادل

ّ
بــه بررســی مبانــی اصولــی و فقهــی قاعــدۀ تســامح در ادل

کــه ایــن قاعــده  ایــن قاعــده از لحــاظ ســندی و متنــی پرداختــه شــود و اشــکاالتی 
گیــرد. به ویــژه در مباحــث اخالقــی بــه وجــود مــی آورد، مــورد آسیب شناســی قــرار 
ــه  ــیعه ارائ ــه ش ــده در فق ــن قاع ــینه ای از ای ــدا پیش ــده ابت ــتا نگارن ــن راس در همی
ــان ایــن  ــه مشــکل جری ــر مفــاد آن پرداختــه اســت. آن گاه ب ــه تقری کــرده و ســپس ب
کــرده و تفــاوت اخــالق و فقــه و  قاعــده در مســائل اخالقــی و غیراخالقــی اشــاره 
ــت.  ــوده اس ــی نم ــرف را بررس ــول ع ــل قب ــج و قاب ــنت های رای ــالق و آداب و س اخ
کــه بــه  تی را  کــرده و مشــکال کیــد  ی بــر ضــرورت نظام منــدِی دانــش اخــالق تأ و
ــۀ ســنن در اخــالق ایجــاد می کنــد، ماننــد افتــادن 

ّ
کارگیــری قاعــدۀ تســامح در ادل

گنــاه )تجــّری(، سســت شــدن  در خرافه گرایــی، افزایــش جــرأت بــر انجــام دادن 
بــرای  کــردن  درســت  بهانــه  فرهنگــی،  و  علمــی  عقب ماندگــی  دینــی،  تعالیــم 

ــت.  ــوده اس ــل نم ــالمی، تحلی ــۀ اس ــطح جامع ــت در س ــاد بدع ــمنان و ایج دش
کوشــیده اســت ضمــن تفکیــک حــوزۀ احــکام اخالقــی از مســتحبات  نویســنده 
کاربســت آن در موضوعــات  فقهــی، بــا تأمــل در ماهیــت ایــن قاعــده و چگونگــی 
کاربســت آن در روایــات اخالقــی،  مختلــف علــوم اســالمی و نیــز آسیب شناســی 

آغازگــر مطالعــات روش شــناختی در علــم اخــالق اســالمی باشــد. 
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عناوین فصل ها عبارت اند از: 
* بخش اّول: پیشینه شناسی و تقریر قاعدۀ تسامح

کلیات؛ 	 فصل اول: 
	 فصل دوم: بازخوانی پرونده بحث؛

* بخش دوم: مسأله شناسی جریان قاعده
	 فصل اول: مشکل جریان قاعده در غیر اخالق؛

	 فصل دوم: مشکل جریان قاعده در اخالق.
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ۀ لفظی 
ّ
 عنوان کتاب: استنباط حکم اخالقی از متون دینی و ادل

 پدیدآورنده: محّمد عالم زاده نوری
  مشخصات نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، سال 1396، قم

------------------------------------------------------   

کــه عــالوه بــر قــرآن و  اســتنباط حکــم اخالقــی از منابــع دینــی، عنــوان عامــی اســت 

حدیــث، شــامل منابــع دیگــری ماننــد عقــل و ســیرۀ معصومان نیــز می گردد.

ایــن اثــر از میــان منابــع دینــی تنهــا بــه ادلــۀ لفظــی و متــون دینــی )قــرآن و روایــات(  

بــر آن  و  توســعه بخشــیده  بــاب  ایــن  را در  فقــه  کــرده و مباحــث اصــول  کتفــا  ا

گــزارۀ اخالقــی از  اســت تــا مهم تریــن چالش هــا و ابهام هــا در فراینــد اســتنباط 

ــاِظ  ــث الف ــه وزان مباح ــی -ب ــازد و مباحث ــرف س ــایی و برط ــی را شناس ــون دین مت

کــه  اصــول فقــه األحــکام -در اصــول لفظــی فقــه األخــالق پدیــد آورد. همان گونــه 

گزاره هــای اخالقــی،  پیداســت، پــاره ای از ایــن مشــکالت، بــه علــم اخــالق و فهــم 

کاربــرد دارنــد؛  اختصاصــی ندارنــد و فراتــر از اخــالق، در ســایر علــوم اســالمی نیــز 

کاربــرد بیشــتری داشــته و در  گزاره هــای اخالقــی،  کــه در حــل و فصــل  اّمــا از آن جــا 

کامــل و مســتوفایی وجــود نــدارد، در ایــن اثــر بــه صــورت  دیگــر علــوم نیــز پژوهــش 
مبســوط بــدان پرداختــه  شــده اســت.  

گزاره هــای اخالقــی در متــون دینــی«  اهتمــام اصلــی ایــن اثــر، »فهــم روشــمند 
کشــیده  گزاره هــای خــاص و مــوارد جزئــی  اســت؛ البتــه ایــن بحــث بــه ســطح 
نمی شــود و فهــم یــک آیــه یــا حدیــِث مشــخص، مــّد نظــر نیســت؛ بلکــه امــور عامــی 
فــراوان دارنــد،  کاربــرد  ُپرشــمار و  گزاره هــای اخالقــی، مصادیــق  کــه در تفســیر 
ــر اصولــی اســت  بحــث و بررســی شــده اند. بنابرایــن، ایــن نوشــتار اصالتــًا یــک اث
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کتــاب  کــه درصــدد بیــان برخــی از »مباحــث الفــاظ فقــه اخــالق« اســت. در ایــن 
-بــه روش اصولیــان در تدویــن مباحــث الفــاظ و بــه صــورت اســتقرایی -مســائل 
کــه در فهــم مفــاد آیــات و مدلــول روایــات اخالقــی مؤثرنــد،  شــایع و پرکاربــردی 
کشــف و بررســی شــده اند تــا از ایــن رهگــذر، امــکان اســتنباط روشــمند آموزه هــای 

اخالقــی از منابــع دیــن بیشــتر فراهــم آیــد. 
در این نوشتار، هفت مسأله مرور شده عبارت اند از: 

گزاره های اخالقی؛  1. تنوع اسلوب بیان 
2. ابهام در سور قضایای عام یا مطلق اخالقی؛ 

گزارۀ اخالقی معلل؛  3. مفاد تعلیل در 
4. نقل معنا؛ 

5. مفاد اسلوب حصر )قصر(؛ 
گزاره های اخالقی؛  گزافه آرایی در  6. مبالغه و 

ۀ نقلی. 
ّ
7. حجّیت ادل
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عنوان کتاب: استنباط حکم اخالقی از سیره و عمل معصوم 
 پدیدآورنده: محّمد عالم زاده نوری

  مشخصات نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ، سال 1391، قم                   
------------------------------------------------------  

کشــف  اثــر حاضــر در صــدد بیــان چالش هــای اســتفاده از رفتــار معصــوم در 

گــزارۀ اخالقــی اســت و توّجــه مخاطــب را بــه دشــواری اســتنباط احــکام اخالقــی 

یــه ای از تفّقــه  و لــزوم روشــمندی آن جلــب می کنــد. بنابرایــن، مخاطــب بــا زاو

گــزارۀ اخالقــی از منابــع دینــی آشــنا می شــود  یافــت اجتهــادِی  اخالقــی، یعنــی در

ــه  ــوم ب ــیرۀ معص ــا« از س ــدی رفتاره ــی و ب ــارۀ »خوب ــن درب ــر دی ــف نظ کش و در 

ــد. ــت می یاب ــازه ای دس ــرش ت نگ

کتاب از چهار فصل به شرح زیر تدوین شده است:  این 

ــر مبانــی  کلیــات )ضــرورت، ماهیــت بحــث، مفاهیــم و مــروری ب 	 فصــل اّول: 

ــیره(؛ ــه س ــتناد ب ــواری های اس ــی، دش کالم

رفتــار  از  مطلــق  ی  پیــرو )لــزوم   معصــوم رفتــار  بــه  تأســی  دوم:  فصــل   	

معصــوم و اقتــدا بــه آن در همــۀ مــوارد و جزئیــات؛ احتمــال اختصــاص رفتــار 

معصــوم بــه شــرایط فــردی، اجتماعــی و محیطــی خــاص و عــدم لــزوم تأســی 

بــدان در ســایر شــرایط؛ تفکیــک میــان رفتارهــا و لــزوم اقتــدا بــه برخــی و عــدم اقتــدا 

بــه برخــی دیگــر بــه حســب مــوارد(؛

	 فصــل ســوم: چالش هــای اســتنباط حکــم از رفتــار )احتمــال مخالفــت رفتــار 

ــا ســخن معصومــان، عمــل  ــز ب ــم و نی کری ــرآن  ــا توصیه هــای ق معصــوم ب

ــلم  ــتورات مس ــوم، دس ــود آن معص ــر از خ ــل دیگ ــن، عم ــایر معصومی س
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عــرف،  اعتقــادی،  باورهــای  و  کالمــی  ادلــۀ  عملــی،  عقــل  احــکام  و  اخالقــی 

کنونــی، بــا دانــش تجربــی روز، عــدم امــکان تأّســی یــا غیــر قابــل  شــرایط اجتماعــی 

ــوم و...(؛  ــار معص ــودن رفت ــل ب عم

	 فصــل چهــارم: قواعــد فهــم عمــل معصــوم و حــل چالش هــا )بررســی صدور 

کالن  حدیــث و اطمینــان بــه صــدق آن، تنقیــح مدلــول روایــت، توجــه بــه برنامــه 

و هیئــت ترکیبــی رفتارهــای معصــوم، مشــاهده رفارهــای متنــوع، مراجعــه بــه 

ســخنان معصومــان و...(.
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 عنوان کتاب: آشتی با خدا از طریق آشتی با خوِد راستین 
 پدیدآورنده: اصغر طاهرزاده

ب المیزان، سال 1387، اصفهان
ُ
  مشخصات نشر: ل

------------------------------------------------------     

ی  از رو کــه  نویســنده اســت  از ســخنرانی های  یــاد شــده، مجموعــه ای  کتــاب 

کتــاب ســعی در نشــان دادن  کلیــت  نــوار پیــاده شــده و بــه چــاپ رســیده اســت. 

کار بــه خوبــی برآمده اســت. نویســنده  اهمیــت معرفــت نفــس دارد و از عهــدۀ ایــن 

بــر اســاس متــون دینــی، معتقــد اســت بــرای رســیدن بــه آرامــش، هیــچ راهــی جــز 

گــر می خواهیــم در انتهــای عمــر دنیایــی خودمــان، بــا  »معرفــت نفــس« نیســت و ا

افســردگی و حــّس پوچــی روبــه رو نشــویم، الجــرم بایــد خــود را بشناســیم.

کتاب در ُنه جلسه تنظیم شده است: این 

	 جلسۀ اول: پوچی چرا؟ اضطراب به چه دلیل؟ )آفات دل بستن به غیر خدا 

گرایی(؛ و پوچ 

کرد؟ )هدف خداوند از خلقت بشر، آفات  	 جلسۀ دوم: چرا خدا ما را خلق 

غفلت از منزل اصلی زندگی(؛

	 جلسۀ سوم: تبعیت از فطرت، عامل نشاط روح )فطری بودن توجه انسان به 

خدا، پیامدهای دوری از فطرت(؛

	 جلسۀ چهارم: خداوند از چگونگی مبّراست )خودشناسی راهی مطمئن در 

خداشناسی (؛ 

شناخت  و  )مرگ باوری  نمی پذیرد  مرگ  انسان،  هستی  پنجم:  جلسۀ   	

که عبور از دنیا شرط آشتی با خداست(؛ چگونگی مرگ و این 
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	 جلسۀ ششم: وسیع تر از ماّده و ماّدیات )معنی بی مکانی نفس(؛

نامحدود  نفس  کردن  )معین  نبوت  جایگاه  و  نفس  وسعت  هفتم:  جلسۀ   	

انسان در هستی و رابطۀ آن با نیل به مقام نبوت، بیان تفاوت پیامبران با عارفان 

و شناخت برکات نبوت و شریعت(؛

	 جلسۀ هشتم: حضور همه جانبۀ حّق )حضور همه جانبۀ خداوند در هستی 

و نحوۀ تدبیر خداوند بر عالم(؛

کندگی آن )معنی بی هوّیتی در انسان و راه نجات از آن(. 	 جلسۀ نهم: نفس و پرا

کرده است. در پایان نیز بیست و سه نکته در آشتی با خدا را بیان 
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 عنوان کتاب: انسان شناسی از منظر قرآن وحدیث 
 پدیدآورنده: محّمد محّمدی ری شهری با همکاری رسول افقی؛ مترجم: 

حمیدرضا شیخی

  مشخصات نشر: انتشارات دارالحدیث، سال 1393، قم
------------------------------------------------------ 

که به زبان عربی -فارســی  کتاب، بخشــی از دانش نامۀ میزان الحکمة اســت  این 

ــه  ــا همــکاری محّققــان پژوهشــکدۀ علــوم و معــارف حدیــث، تدویــن یافتــه و ب ب

دلیــل اهمیــت آن، بــه صــورت مســتقل در اختیــار عالقه منــدان قــرار گرفتــه اســت. 

کــه برنامه ریــزی بــرای ســعادت انســان در صورتــی موّفــق  نویســندگان معتقدنــد 

ــد و  ــتوار باش ــان اس ــدگار جه ــر آفری ــی از منظ ــۀ انسان شناس ــر پای ــه ب ک ــود  ــد ب خواه

کتــاب حاضــر نیــز تالشــی در جهــت تحقــق ایــن هــدف اســت. 

گرفتــه شــود و  در ایــن اثــر ســعی شــده از منابــع معتبــر شــیعه و اهــل ســنت بهــره 

ــع  ــه مناب کتــاب، ب ــه اصــل  ــر مراجعــه ب ــوار، عــالوه ب کتاب هایــی مثــل بحاراألن در 

کتــاب  کار، بــر ارزش و اعتبــار  کــه ایــن  و مصــادر آن نیــز ارجــاع داده شــده اســت 

افــزوده اســت. 

کتــاب عــالوه  کــه در بخش هایــی از  عــالوه بــر اینهــا نویســندگان الزم دیده انــد 

بــر متــن عربــی و ترجمــۀ فارســی، بــا تفصیــل بیشــتری بــه تحلیــل و توضیــح آن 

موضــوع بپردازنــد؛ بــرای مثــال، پــس از موضــوع آفرینــش انســان بــرای بازگشــت 

ــه  ــان« ب ــش انس ــت آفرین ــارۀ حکم ــی درب ــوان »تحلیل ــل عن ــدا، در ذی ــوی خ ــه س ب

توضیــح ایــن مطلــب پرداخته انــد. 

کــه موضــوع آنهــا حکمت آفرینش انســان اســت،  نویســندگان، آیــات و روایاتــی را 
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کــه حکمــت  کــرده و در پایــان چنیــن  نتیجه گیــری می کننــد  بــه ســه دســته تقســیم 

ــا آفریــدگار خــود  ــا به کارگیــری  اندیشــه و عقــل، ب کــه ب آفرینــش انســان ایــن اســت 

کــه او از طریــق پیامبــران خــود بــرای  آشــنا شــود و بــا بــه کار بســتن برنامه هایــی 

ــد  ــق خداون ــت مطل ــوی رحم ــه س ــرده، ب ک ــه  ــان، ارائ ــرت انس ــا و آخ ــعادت دنی س

گــردد و بــرای همیشــه از بهتریــن زندگی هــا برخــوردار شــود.  متعــال رهســپار 

کتاب با یک مقدمه و ُنه فصل سامان یافته است:  این 

1. تعریف انسان؛

2. آفرینش انسان؛

3. برتری های انسان؛

4. حکمت آفرینش انسان؛

5. ویژگی های ستودنی و نکوهیدۀ انسان؛

کمال انسان؛ 6. پایه های 

7. آسیب های انسانیت؛

کامل. 8. انسان 
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 عنوان کتاب: مبانی انسان شناسی در قرآن
 پدیدآورنده: عبداهلل نصری

  مشخصات نشر:  مؤسسۀ فرهنگی دانش و اندیشۀ معاصر، سال 1385، تهران
------------------------------------------------------ 

کیــد بســیار شــده و مطالعه و تحقیــق پیرامون  کــه در قــرآن بــر آن تأ یکــی از مســائلی 
کتــاب آســمانی اســت، مســألهݘ انســان می باشــد. ایــن  آن نمایش گــر اعجــاز ایــن 
قــرار  اســالمی  اندیشــمندان  بررســی  مــورد  مختلــف  دیدگاه هــای  از  نیــز  مســأله 
ــرآن چــه نظــری  ــه ق ک ــا انســان را درســت نشناســیم و ندانیــم  ــر م گ گرفتــه اســت. ا
را چگونــه مطــرح می ســازد،  او  بایســتی های  و  و هســتی ها  انســان دارد  دربــاره 
هیــچ گاه نخواهیــم توانســت برنامــه و طرحــی صحیــح دربــاره نظــام اجتماعــی 

ــه دهیــم. یــک جامعــه اســالمی ارائ
نگارنده، این اثر را در پانزده قسمت تنظیم نموده است:

1. انسان معمای قرون و اعصار؛
2. انسان و مسأله شناخت؛

3. آفرینش انسان؛
4. معماهای وجود انسان؛

5. ابعاد وجودی انسان و نیازهای او؛
6. طبیعت و فطرت انسان؛

7. ارزش و مقام انسان؛
8. عوامل رشد انسان؛

9. موانع رشد انسان؛
10. وسایل و روش های رشد انسان؛
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11. انسان و رابطه هایش؛
12. انسان و آزادی؛

13. انسان و سنت های الهی؛
14. اصول ثابته طبیعت انسانی؛

15. تحلیلی بر داستان آدم در قرآن.
کتــاب بــه بیماری هــای انســان از دیــدگاه قــرآن پرداختــه شــده  در بخشــی از ایــن 
ــر و  ــت، تکّب ــی، غفل ــتی، دنیازدگ ــد از: خودپرس ــا عبارت ان ــن بیماری ه ــت؛ ای اس
کثریت زدگــی، ســخن بــدون علــم،  خودبرتربینــی، تقلیــد و شــخصیت زدگی، ا
ــا حــق، تســویل حــق، قســاوت  ــه ب کتمــان حــق، مجادل گمــان،  ی از ظــن و  پیــرو

ــد. ــت ب ــتایی و دوس ــی، خودس ــی، عنادجوی ــب، از خودبیگانگ قل
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 عنوان کتاب: مسائل اخالقی
 پدیدآورنده: مایکل پالمر؛ مترجم: علی رضا آل بویه

کتــب علــوم انســانی دانشــگاه ها    مشــخصات نشــر: ســازمان مطالعــه و تدویــن 
)ســمت(، ســال 1396، تهــران

------------------------------------------------------    

علمــی  اخــالق  و  اخــالق  فلســفۀ  دربــارۀ  درســی  متنــی  کــه  اخالقــی  مســائل 

کتــاب درســی را  کــه همــۀ اصــول روان شــناختی تدویــن  اســت، افــزون بــر ایــن 

کتاب هــای تألیفــی یــا  کــه در میــان  گرفتــه، دارای چهــار ویژگــی اســت  کار  بــه 

اهــّم مباحــث  بــر  آنهــا صــورت نپذیرفتــه اســت: اشــتمال  ترجمه شــده، جمــع 

کنونــی ایــن زمینــه، اّتــکا بــر عیــن ســخنان برخــی از بزرگ تریــن فیلســوفان اخــالق، 

گرفتــه اســت و ســرانجام، طــرح  کــه داوری صــورت  رعایــت انصــاف در مــواردی 

کــه بــه راســتی تأمل برانگیــز و ژرف کاوانه انــد و خواننــده  پرســش ها و تمرین هایــی 

گاهانــه بــه شــیفتگی، جــزم و جمــود و تعّصــب بــه آرای یــک متفّکــر  را از ابتــالی نا آ

کــرده و نــه عمــق را بــه خاطــر  کتــاب، نــه ســادگی را فــدای عمــق  می ر هاننــد. 

ــت.  ــته اس گذاش ــرو  ــادگی ف س

کتاب عبارت اند از:  بخش های اصلی این 

	  فصــل اول: چیســتی فلســفهݘ اخــالق )اصــول فعــل اخالقــی، مــورد پژوهــی 

و...(؛ زنــدان، عصیــان مدنــی  ســقراط در 

	  فصــل دوم: خودگرایــی )خودگرایــی روان شــناختی، خودگرایــی اخالقــی، حــق 

حیــات و..(؛

ــهݘ جــان اســتوارت میــل،  	  فصــل ســوم: ســودگرایی )نظریــۀ جرمــی بنتــام، نظری
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ــر ســودگرایی و...(؛ چنــد انتقــاد ب

کانــت )ارادهݘ خــوب، امــر مطلــق، نقــد  	  فصــل چهــارم: نظریــۀ اخالقــی ایمانوئــل 

و اصــالح، اخــالق جنــگ و...(؛

ی اختیاری، اختیارگرایی، 
ّ
ی و اختیار )موجبّیت عل

ّ
	 فصل پنجم: موجبّیت عل

ی معتدل، رفتارگرایی و...(. 
ّ
موجبّیت عل

کــه بــه  کتــاب شــامل یــک پیوســت بــا موضــوع فــرا اخــالق اســت  هم چنیــن 

گرایــی اخالقــی و ناشــناخت گرایی  بحــث طبیعت گرایــی اخالقــی، طبیعت نا

اخالقــی پرداختــه اســت.
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 عنوان کتاب: فلسفۀ اخالق در دایرۀ عقل و دین؛ فرانظریه یکپارچگی 
 پدیدآورنده: هادی صادقی

کتاب طه، سال 1397، قم   مشخصات نشر: نشر: 
------------------------------------------------------     

یکــرد عقلــی  کــه بــا دو رو ایــن اثــر پژوهشــی نــو و بدیــع در اخــالق هنجــاری اســت 

و نقلــی و بــا اســتناد بــه مبانــی مبانــی اســالمی و شــیعی بــه اخــالق نگریســته 

اســت. نویســنده محتــرم نظریه¬هــای رایــج در حــوزه اخــالق هنجــاری ماننــد: 

و  وظیفه¬گرایــی  فایده¬گرایــی،  اخالقــی،  دیگرگرایــی  اخالقــی،  خودگرایــی 

کــرده و نظریــه¬ای را بــا عنــوان »نظریــه چتــری هنجــار  فضیلت¬گرایــی را نقــد 

یکــرد عقلــی و نقلــی مطــرح  ــا دو رو ــه یکپارچگــی اخــالق« ب ــا »فرانظری اخالقــی« ی

گرفتــن تفــاوت شــخصی  کــه ضمــن داشــتن مزایایــی از جملــه در نظــر  کــرده اســت 

کنش¬گــران و داوران اخالقــی و تناســب بــا ســنت ایرانی-اســالمی؛ مشــکالت 

نظریه هــای رایــج را نــدارد.

یکردی فلســفی دارد  کتــاب در دو بخــش تدوین شــده اســت. بخــش اول رو ایــن 

کلــی بــه اخالقیــات و فلســفه  و مشــتمل بــر ســه فصــل اســت. فصــل اول نگاهــی 

اخــالق هنجــاری  در  رایــج  نظریه¬هــای  یابــی  ارز بــه  دوم  دارد. فصــل  اخــالق 

یکــردی عقلــی اســت. پرداختــه اســت و فصــل ســوم بیانگــر نظریــه نویســنده بــا رو

یکــردی اســالمی دارد و شــامل دو فصــل چهــارم و پنجــم اســت. در  بخــش دوم رو

فصــل چهــارم نظریــه هــای رایــج فلســفه اخــالق از منظــر اســالمی مــورد بررســی قــرار 

گرفتــه اســت و در فصــل پنجــم ادلــه قرآنــی و روایــی نظریــه مؤلــف ذکــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب: فلسفۀ اخالق در ایران معاصر
 پدیدآورنده: مسعود امید

  مشخصات نشر: انتشارات علم، سال 1388، قم
------------------------------------------------------   

و  باســتان در ذیــل موضوعاتــی چــون خیــر  یونــان  اخــالق در  مباحــث فلســفهݘ 

ــخ فلســفه، یعنــی در دورهݘ  ی ــی تار ــوده اســت. در دورهݘ میان فضیلــت مــورد توجــه ب

مباحــث  بالفعــل  یــا  بالقــوه  بســترهای  و  زمینه هــا  اســالمی،  تمــدن  و  فرهنــگ 

کــرد. نخســتین منبــع حــوزهݘ  یشــه ای در اخــالق را می تــوان مشــاهده  بنیــادی و ر

کالم اختصــاص دارد و جرقه هــای آغازیــن  بحــث از مباحــث نظــری اخــالق، بــه 

کــرد. در حــوزهݘ  مباحــث فلســفهݘ  اخــالق را می تــوان در نــزد متکلمــان مالحظــه 

فلســفه نیــز، در مبحــث عقــل  عملــی می تــوان شــاهد نظریاتــی دربــارهݘ  فلســفهݘ 

ــود. ــالق ب اخ

اخــالق  مــورد  در  یونانــی  فالســفه  آراء  بررســی  بــه  نخســت  فصــل  در  کتــاب 

کنــد. در  گاه  کــه پایــه در یونــان دارد آ یشــهݘ ایــن نگــرش  می پــردازد تــا خواننــده را از ر

فصــل دوم دیدگاه هــای مارکسیســت های ایرانــی در مــورد فلســفه اخــالق معرفــی 

فلســفه  بــه  ایرانــی  نگــرش ســیزده متفکــر معاصــر  از  بعــد  و در فصــل  می شــود 

اخــالق ســخن بــه میــان می آ یــد. 

محمدتقی  طباطبایی،  محمدحسین  عالمه  از:  عبارتند  نفر  سیزده  این 

جعفری، عبدالکریم سروش، مهدی حائری یزدی، مرتضی مطهری، محمدتقی 

مصباح یزدی، جعفر سبحانی، مصطفی ملکیان، رضا داوری اردکانی، عبداهلل 

جالل الدین  مدرسی،  محمدرضا  یجانی،  الر صادق  محمد  آملی،  جوادی 
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مجتبوی و علی شیروانی.

گزینــش متفکــران ایرانــی و ترتیــِب  کــه  ــف در معرفــی فصل هــا متذکــر شــده 
ّ
مؤل

ــوده اســت؛  ــر اســاس تألیفــات و جزوه هــای درســی ایــن افــراد ب گرفتــن آنهــا ب قــرار 

ــه در آرائشــان  ک ــده  ــی دی ــرده و وقت ک ــوع  ــدد رج ــران متع ــرات متفّک ــه تقری ــی ب یعن

یــخ نشــر، دیدگاه هــای آنهــا را بــدون  دغدغــۀ فلســفۀ اخــالق دارنــد، بــه ترتیــب تار

ــا نقــد، بــه صــورت توصیفــی آورده اســت. قضــاوت ی
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 عنوان کتاب: اخالق و آداب مامقانی)تلخیص و ترجمه مرآة الکمال(
 پدیدآورنده: عبداهلل مامقانی، مترجم: احمد شیخ حائری

  مشخصات نشر: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، سال 1397، قم
------------------------------------------------------     

کــه بــه اخــالق و آداب اســالمی بــه خوبــی پرداختــه و از  ــار ارزشــمندی  یکــی از آث

کتــاب »مــرآة الکمــال«  ــرده اســت  ــی ب احادیــث معصومــان اســتفاده فراوان

مرحــوم مامقانــی اســت. ایــن اثــر ارزنــده از جملــه آثــار نــادر در دوره معاصــر اســت 

کــه پیرامــون ســبک زندگــی دینــی نوشــته شــده اســت. 

کــم خواننــدگان و عالقه منــدان بــه  کتــاب از یــک ســو و فرصــت  یــاد  حجــم ز

کتــاب تلخیــص و  ــا ایــن  معــارف اهــل بیــت از ســویی دیگــر باعــث شــد ت

بــا ویژگی هایــی ترجمــه روان، تنظیــم مطالــب، تغییراتــی در عناویــن و تیترهــا و 

ــا  کــم حجــم اّم کتــاب، بــه صــورت اثــری  تخریــج و مستندســازی متــون وحیانــی 

گیــرد. ســودمند در اختیــار عالقه منــدان قــرار 

کتاب شامل چهارده فصل به شرح زیر است:  این 

خــوردن  آداب  مســکن،  آداب  ک،  پوشــا آداب  آراســتگی،  و  کیزگــی  پا آداب 

کســب و طلــب  و نوشــیدن، آداب خــواب و بیــداری، آداب معاشــرت، آداب 

روزی، آداب ازدواج و زناشــویی، تولــد فرزنــدان، آداب طهــارت و نمــاز و روزه، 

یــارت و ســفر، آداب توبــه و شــرایط  کریــم، ذکــر، دعــا، توســل، ز آداب قرائــت قــرآن 

آن، امــور مربــوط بــه حفــظ ســالمتی، بیمــاری، احتضــار و مــرگ و آداب متفرقــه.
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 عنوان کتاب: مفاتیح الحیات
 پدیدآورنده: عبد اهلل جوادی آملی

  مشخصات نشر: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، سال 1397، قم
------------------------------------------------------     

گروهــی از نویســندگان حــوزۀ  کتــاب حدیثــی - رفتــارِی مفاتیــح الحیــات، بــه قلــم 

کتــاب  علمیــۀ قــم تحــت نظــارت آیــت اهلل جــوادی آملــی بــه نــگارش درآمــد. ایــن 

کیــد آن بیشــتر بــر  بــه جلــد دوم و مکّمــل مفاتیح الجنــان شــهره شده اســت و تأ

کــه بــه رفتارهــای فرهنگــی - اجتماعــی و حــوزۀ اخــالق و حقــوق  روایاتــی اســت 

ــوط می شــود.  اجتماعــی مرب

کتــاب در پنــج بخــش تقســیم بندی شــده و بیــش از شــش هزار  موضوعــات ایــن 

کتاب از فصل های متعددی تشکیل شده و در  کار رفته  است.  حدیث در آن به 

هــر فصــل، احادیــث معتبری در خصوص موضوعات آن فصل ارائه شــده  اســت. 

»مســافرت، امکانــات زندگــی، نظافــت و بهداشــت، لبــاس و پوشــش، خــواب و 

بیــداری، صلــۀ رحــم، درآمــد و مســائل اقتصــادی، نگهداری حیــوان، درختکاری 

اســت.  خواندنــی  و  کاربــردی  مفیــد،  کتــاب  ایــن  بخش هــای  جملــه  از  و...« 

بخــش اّول، تعامــل انســان بــا خــود اســت. برخــی از فصل هــای ایــن بخــش 

ــتگی،  ــاس، آراس ــوردن، لب ــت، خ ــن، نظاف ــظ ت ــری، حف ــر، یادگی ــد: تفک عبارت ان

مســکن، مســافرت، خــواب، تفریــح، ورزش و.... در ایــن بخــش بــه آبادانــی زمیــن 

توســط انســان اشــاره شــده اســت. همچنیــن بــه اهمیــت تفّکــر و تدّبــر در بیــان 

کار  ــر در  ــه، عبــادت واقعــی، تفّک ــرای نمون امامــان پرداختــه شــده اســت. ب

ــف و دشــواری 
ّ
خداونــد دانســته شــده اســت. در ادامــه بــه بحــث اجتنــاب از تکل
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فــان، مــورد 
ّ
کــه متکل ــر اســاس آن، روایاتــی نقــل می شــود  کــه ب اشــاره شــده اســت 

بی مهــری پبامبــر اســالم قــرار می گیرنــد و بــه ســختی نکوهــش می شــوند. 

بخش دوم، تعامل انسان با همنوعان است که شامل فصل های خویشاوندان، 

اســت.  و...  شــهروندان  دشــمنان،  مســتضعفان،  بیگانــگان،  مســلمانان، 

کــه شــامل: نظــام سیاســی،  بخــش ســوم، تعامــل مــردم و نظــام اســالمی اســت 

نظــام اجتماعــی، شــهرداری، امــور اقتصــادی و ... اســت. 

چــون:  مــواردی  آن،  در  کــه  اســت  حیــوان  بــا  انســان  تعامــل  چهــارم،  بخــش 

نگهداری حیوان، بهره گیری از حیوان، حقوق حیوان، و ... بررســی شــده اســت. 

محیــط  شــامل  کــه  اســت  یســت  ز محیــط  بــا  انســان  تعامــل  پنجــم،  بخــش 

یاهــا، راه هــا، مــواد  ک، درختــکاری، فضــای ســبز، بــاد و بــاران، در یســت، خــا ز

اســت.  و...  گردشــگری  ســوختی، 

کارها در روزهای ماه قمری، سّنت ها و... است.  کتاب، شامل  پایان بخش 
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 عنوان کتاب: األخالق
ر؛ مترجم: محّمدرضا جّباران  پدیدآورنده: سید عبداهلل ُشّبَ

  مشخصات نشر: مکتبه العزیزی ، سال 1374، قم
------------------------------------------------------     

کــه آیــات مربــوط را در ابتــداى  شــیوۀ مؤلــف در ارائــه مباحــث این گونــه اســت 

گاهــی مقــّدم بــر آنهــا به عنــوان  گاهــی البــه الى مطالــب و  بحــث آورده و روایــات را 

کــرده اســت.  دلیــل و شــاهد ذکــر 

کتاب، مشتمل بر یک مقدمه و چهار رکن است؛ 

کتــاب، شــامل ســه فصــل اســت؛ نویســنده در ایــن مقّدمــه، نخســت،  مقّدمــۀ 

می کنــد؛  نقــل  بدخلقــی  نکوهــش  و  خوش خلقــی  ســتایش  بــر  دال  را  روایاتــی 

ســپس بــه بیــان معنــاى واژۀ ُخلــق و چگونگــی تهذیــب اخــالق می پــردازد؛ آن گاه 

کــه تغییــر و تهذیــب اخــالق، ممکــن نیســت، همــراه بــا ادلــۀ آن، نقــل  ایــن گمــان را 

و نقــد می کنــد. 

نمــاز  از طهــارت،  و  پرداختــه  اســرار عبــادات  بیــان  بــه  بــاب،  ی ضمــن ده  و

جمعــه، نمــاز عیدیــن، نمــاز آیــات، قرائــت قــرآن، آداب دعــا، اســرار زکات، اســرار 

گفتــه اســت:  یــارت نبــی و مشــاهد مشــرفه، ســخن  روزه و اســرار حــج و ز

کــرده و ســپس طهــارت 	  در بحــث طهــارت، ابتــدا از نّیــت و ارزش آن بحــث 

ــی در  ظاهــرى را مقّدمــۀ طهــارت باطنــی دانســته و طبــق شــیوۀ خویــش، روایات

کــرده اســت.  تأییــد و توضیــح آنهــا بیــان 

در بحث قرائت قرآن، اهمیت مکالمۀ عبد و موال را ذکر کرده و برای قارى قرآن، 	 

ســه چیــز را ضــرورى برشــمرده اســت: قلــب خاشــع، بــدن فــارغ و محــّل خلــوت. 
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ــه مبــدأ اعلــی 	  در بحــث آداب دعــا نیــز شــرط مهــم اســتجابت را توّجــه قلــب ب

ى آوردن و تســلیم او بــودن  کــرده و ذکــر حاجــت و بــا تمــام وجــود بــه خــدا رو بیــان 

را الزم شــمرده اســت. 

کرده است. 	  در اسرار زکات، راز وجوب زکات و انفاق مال را آزمایش بنده ذکر 

روزه، 	  در  گــر  ا آن، می گویــد:  اهمیــت  در  روایاتــی  ذکــر  از  بعــد  روزه،  اســرار  در 

ئکــۀ روحانــی  ــۀ همســانی بــا مال
ّ
فایــده اى جــز ترقــی از لذایــذ نفــس حیوانــی بــه قل

ــود.  ــی ب کاف ــرى روزه  ــرای فضــل و برت نبــود، ب

از 	  قلب  فراغت  متبرکه،  مشاهد  و   کرم ا نبی  یارت  ز و  حج  اسرار  بیان  در 

لباس  و  بودن  او  قدر  و  قضا  تسلیم  و  خدا  بر  توکل  و  خدایی  غیر  اشتغاالت 

کردن و غیر ذکر خدا را بر خود  صدق و صفا پوشیدن و خضوع را پیشۀ خود 

حرام کردن و لبیک صادقانه سر دادن و بر پیمان بندگی تا قیامت پایدار ماندن 

که باید  کرده است  را، مهم و الزم شمرده و خلوص را شرط این سفر معرفی 

ک ساخته و سفر آخرت را به یاد آورد.  کی ها و مظالم، پا خود را از دیون و ناپا

کــه دربــارۀ عبــادات اســت، در ضمــن ســیزده بــاب، از  نویســنده در رکــن دوم 

ــرادران، حقــوق مســلمان و مؤمــن، حقــوق  حقوقــی هماننــد: حقــوق دوســتان و ب

همســایگی، حقــوق خویشــان و نزدیــکان، حقــوق پــدر و مــادر و فرزنــد و... و نیــز از 

ى بــاب اول را بــه نقــل رســالة الحقــوق امــام  عزلــت و مخالطــه ســخن می گویــد. و

ســجاد اختصــاص داده اســت. 

در رکــن ســوم، در ضمــن چهــارده بــاب، از »مهلــکات«، یعنــی خلــق و خوهــاى 

ُکشــنده و نابودکننــده دین انــد، ســخن بــه میــان آمــده اســت؛  کــه زهرهــاى  پســت 
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کبــر.  یــا و  خلــق و خوهایــی همچــون: حقــد، حســد، ر

 رکــن چهــارم، در ضمــن چهــارده بــاب، بــه عوامــل رشــد انســان )منجیــات( 

اختصــاص دارد؛ عواملــی هم چــون: توبــه، صبــر، رضایــت بــه قضــا، شــکر، خــوف 

و رجــا، زهــد، محّبــت خــدا، یقیــن، تــوکل، صــدق و اداى امانــت، محاســبه و 

ى دراز.  کوتاهــی آرزو و آرزو مراقبــه، تفکــر و تدّبــر، یــاد مــرگ و 

کتــب اخالقــی، بیــش از هــر چیــز  کتــاب خویــش بــا دیگــر   مرحــوم شــّبر در تطبیــق 

کتــاب إحیــاء  علوم الدیــن غزالــی بــوده اســت؛ چنان کــه در بســیارى  تحــت تأثیــر 

گفــت نوشــتۀ مرحــوم  کــرده اســت و می تــوان  از مباحــث، عیــن عبــارت آن را نقــل 

کتــاب اســت.  شــّبر، خالصــه اى اصــالح  شــده از آن 
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کیمیای سعادت  عنوان کتاب: 
 پدیدآورنده: محّمد بن محّمد غزالی؛ تصحیح: محّمدرضا حسن بیگی 

  مشخصات نشر:  انتشارات بهنود و دبیر ، سال 1394، تهران                       
------------------------------------------------------    

کیمیــاِی ســعادت چکیــده ای اســت از کتــاِب بــزرگ احیــاء علــوم الدیــن بــا افــزون 

ــا نثــری روان  ــا همــان نظــم و ترتیــب ب گفــت غزالــی آن را ب ــوان  کــه می ت کاســتی  و 

ــرة المعــارف  کــه دانشــوران، آن را دای ــاِن مــادرِی خــود نوشــته اســت  ــه زب ــا ب و زیب

اســالمی و عرفانــی بــه شــمار آورده انــد.

کتــاب را در آخریــن ســال های قــرن پنجــم هجــری نوشــته اســت  غزالــی، ایــن 

کتــاِب نهصــد ســاله و نثــِر زیبــاِی فارســی آن از  کــه مطالــب ایــن  و شــگفت آن 

ــت.  ــف و زیباس ــز و لطی ــده و نغ ــم زن ــوز ه ــیار، هن ــاِت بس جه

گیــاه و  ل و 
ُ
گ کــه غالبــا احــواِل انســانی را بــا احــواِل  تشــبیهات و اســتعارات او 

کــوه و جانــور مقایســه می کنــد، دنیــای آثــار غزالــی را هــم مثــِل جهــاِن  ســنگ و 

گویــی همــه چیــز روح دارد و همــه چیــز  کــه در آن  مثنــوی دنیایــی جلــوه می کنــد 

ــد. ــرف می زن ــان ح ــا انس ب

کتــاب بــه  کتــاب از یــک مقدمــه و چهــار رکــن تشــکیل شــده اســت؛ مقدمــه  ایــن 

چهــار عنــوان خودشناســی، خداشناســی، دنیاشناســی و آخرت شناســی تقســیم 

کتــاب نیــز عبــارت اســت از: عبــادات، معامــالت، مهلــکات و  شــده و چهــار رکــن 

منجیــات. هــر رکــن شــامل ده اصــل )موضــوع( بــه شــرح ذیــل اســت: 

کــردن اعتقــاد، بــه طلــِب علــم مشــغول شــدن،  	 رکــن اول )عبــادات(: درســت 

و  ذکــر  قــرآن خوانــدن،  کــردن،  روزه، حــج  زکات،  نمــاز خوانــدن،  در  طهــارت، 
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تســبیح، وردهــا و وقــت عبــادات و ...

کســب  کــردن، آداب  	 رکــن دوم )معامــالت(: آداب نــان خــوردن، آداب نــکاح 

و تجــارت، طلــب حــالل، صحبــت خلــق، عزلــت، ســفر، ســماع و وجــد، امــر بــه 

معــروف و نهــی از منکــر. والیــت داشــتن و ...

یاضــت نفــس و عــالج خــوی بــد و بــه  کــردن ر 	 رکــن ســوم )مهلــکات(: پیــدا 

دســت آوردِن خــوی خــوب، آفــات زبــان، عالج بیماری خشــم و حقد و حســد، در 

کــردِن مــال و.... دوســتی دنیــا و بیمــاری طمــع، انــدر عــالِج بخــل و حــرِص جمــع 

	 رکــن چهــارم )ُمنجیــات(: توبــه و بیــرون آمــدن از مظالــم، صبــر و شــکر، خــوف 

یشــی و زهــد، صــدق و اخــالص، محاســبه و مراتبــه، تفکــر توحیــد و  و رجــا، درو

تــوکل، محبــت و شــوق، ذکــر مــرگ و...

که نشان دهندهݘ تبّحر  کتاب آمده است  در پایان نیز فهرسِت لغات و ترکیباِت 

غزالی در زبان فارسی و قدرت نویسندگی اوست.

کیمیای سعادت چندین بار به زبان های انگلیسی، عربی، ترکی، ایتالیایی، 

گردیده است. هندی و اردو، بنگالی و مالی ترجمه 
 



253 سطح سه / آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی/ اخالق

 عنوان کتاب:  الذریعة الی مکارم الشریعة
 پدیدآورنده: حسین بن محّمد بن مفضل اصفهانی )راغب اصفهانی(؛ تحقیق: 

محمود بیجو 

  مشخصات نشر: دار إقرأ، سال 1۴22ق، دمشق                  
------------------------------------------------------     

کــه بــه بررســی مباحــث مربــوط بــه علــم اخــالق و احــوال نفــس آدمــی  کتابــی اســت 

پرداختــه اســت. امــام محّمــد غزالــی، پیوســته آن را همــراه خــود  داشــته و تحســین 

می کــرده اســت. حتــی برخــی بــزرگان شــیعی متأّخــر، ماننــد مرحــوم خوانســارى، 

یعــة راغــب بــا اخــالق ناصــری  صاحــب روضــات الجنــات، پــس از مقایســۀ الذر

خواجــه نصیر الدیــن طوســی، نگاشــتۀ راغــب اصفهانــی را از اثــر خواجــه نصیــر 

ــته اند.  ــر دانس برت

کــه بــا  کتــاب را مباحثــی اعــالم می کنــد  راغــب، هــدف خــود از نــگارش ایــن 

کتــاب را در هفــت فصــل  ی  کوشــید. و کیزگــی نفــس  توجــه بــه آنهــا، می تــوان در پا

کــرده و هــر فصــل را بــر ابــواب چنــدى مشــتمل ســاخته اســت. فصــول  تنظیــم 

هفت گانــۀ ایــن اثــر بــه ترتیــب عبارت انــد از: 

در احوال انسان و ُقوایش و فضیلتش، مشتمل بر 35 باب؛ 

ــق دارد و آنچــه بــا آن در تضــاد اســت، 
ّ
در عقــل و علــم و نطــق و آنچــه بــدان تعل

مشــتمل بــر 44 بــاب؛ 

ق دارد، مشتمل بر 15 باب؛ 
ّ
در آنچه به قّوۀ شهویه تعل

در آنچه به قّوۀ غضبی متعلق است، مشتمل بر 12 باب؛ 

در عدالت و ظلم و محّبت و بغض، مشتمل بر 13 باب؛ 
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در آنچه به صناعت ها و مکاسب و جود و بخل تعلق دارد، مشتمل بر 22 باب؛ 

در ذکر افعال و انواع افعال، مشتمل بر 6 باب. 

کــه در بیشــتر ابــواب و فصــول  ــف در بیــان مباحــث خــود آن اســت 
ّ
روش مؤل

کریــم و احادیــث نبــوى و ائّمــۀ  در تشــریح احــوال نفــس آدمــی، از آیــات قــرآن 

گرفتــه و در برخــی از ابــواب، بــه اشــعار و  شــیعی و روایــات منقــول از آنهــا بهــره 

اســت.  کــرده  فراوانــی  اشــارات  نیــز  مناســب  تشــبیهات  و  ضرب المثل هــا 
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 عنوان کتاب: اخالق ناصری
 پدیدآورنده: خواجه نصیر الدین طوسی

  مشخصات نشر: انتشارات علمیه اسالمیه، سال 1336، تهران
------------------------------------------------------ 

ــردی،  ــالق ف ــه اخ ــی از جمل ــی، موضوعات ــان فارس ــه زب ــری، ب ــالق ناص ــاب اخ کت

کمتــر بــه اخــالق بندگــی  اخــالق اجتماعــی و اخــالق خانوادگــی را دربرمی گیــرد و 

می پــردازد. خواجــه نصیرالدیــن طوســی، در بخش هــای مهمــی از اثــر خــود، از 

کتــاب تهذیــب االخــالق ابوعلــی مســکویه بهــره جســته و به همین ســبب، اخالق 

کتــاب مســکویه بــه همــراه اضافــات دانســته شــده اســت.  ناصــری، ترجمــه ای از 

درخواست  به  قمری   633 سال  در  را  ناصری  اخالق  کتاب  نصیر  خواجه 

یان اسماعیلی نوشت و از همین رو آن را اخالق  کم نزار ناصرالدین محتشم، حا

کمان اسماعیلیه پرداخت.  ناصری نامید و در مقدمه آن به مدح و ستایش حا

کرد و  ی پس از رهایی از حکومت اسماعیلی، مدح و ستایش مذکور را حذف  و

آن را ناشی از اضطرار خود در دوران حکومت اسماعیلیان دانست.

کوتاهی در تعریف حکمت و حکمت عملی،  اخالق ناصری، پس از مقدمهݘ 

در قالب سه مقاله )فصل( نگاشته شده است: 

کتاب تهذیب االخالق مسکویه است و  از  	 مقاله اول، ترجمه و خالصه ای 

به تعریف نفس و قوای نفسانی می پردازد. بیان فضایل و رذایل هر یک از قوای 

انسانی و هم چنین بیان مراتب سعادت، حفظ سالمت نفس و معالجه امراض 

کتفا  آن، مطالب دیگر این مقاله است. خواجه، در این بخش تنها به ترجمه ا

نکرده و در مواردی، توضیحات مختصر، حکایت ها و شواهدی به متن اصلی 
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افزوده است.

ــر  ــوال، تدبی ــر ام ــزل و ارکان آن، تدبی ــه من ــاج ب ــبب احتی ــاره س ــه دوم، درب 	 مقال

اوالد و نیــز تدبیــر امــور خادمــان اســت. بخــش تدبیــر اوالد در ایــن مقالــه، ترجمــه 

کتــاب تهذیــب االخــالق دانســته شــده اســت. آزاد از 

کــه شــامل هشــت فصــل  	 مقالــه ســوم، دربــاره سیاســت ُمــُدن نوشــته شــده 

اســت؛ از جملــه بیــان احتیــاج بــه تمــدن، فضیلــت محبــت، اقســام اجتماعــات 

)مدینــه فاضلــه، غیرفاضلــه، جاهله و...(، آداب پادشــاهان، فضیلت صداقت، 

ــن  ــش از ای ــون. دو بخ ــای افالط ــن وصای ــردم و همچنی ــا م ــرت ب ــی معاش چگونگ

مقالــه، یعنــی فضیلــت محبــت و فضیلــت صداقــت، عمدتــا ترجمــه مقالــه 

پنجــم تهذیــب االخــالق مســکویه اســت.

کــه بــرای فارســی زبانان  متــن اخــالق ناصــری، علمــی و متقــن دانســته شــده 

ــت و  ــی، روان اس ــن فارس که ــون  ــز مت ــفی و نی ــی- فلس ــات علم ــا اصطالح ــنا ب آش

کتــاب، روشــی فلســفی  کمتــر در آن بــه چشــم می خــورد. ایــن  واژه هــای غریــب 

کــم اســت. دارد و از همیــن رو، اســتناد بــه آیــات و روایــات در آن بســیار 
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 عنوان کتاب: تهذیب األخالق و تطهیر األعراق
 پدیدآورنده:  احمد  بن ِمسکَویه رازی؛ تلخیص و ترجمه: صالح الدین سلجوقی؛ 

تصحیح و حاشیه: محّمدرضا وصفی

  مشخصات نشر: مؤسسۀ انتشارات عرفان ، سال 1394، تهران                       
------------------------------------------------------ 

کــه در آن تــالش شــده تــا اخــالق  کتــاب، یکــی از معــدود آثــاری اســت   ایــن 

فلســفی، بــا بهــره بــردن از مبانــی اخــالِق نزد افالطون و ارســطو تبیین شــود. تهذیب 

کــه در  کامــل اخــالق فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی اســت  األخــالق، یــک دوره 

بخش هــای مختلــف آن، مطالــب بســیاری دربــارۀ رفتارهــای انســانی، برطــرف 

کمیــت  حا قوانیــن  و  اجتماعــی  همــکاری  شــرایط  اخالقــی،  معظــالت  کــردن 

سیاســی، مطــرح شــده و بــه شــیوۀ عینــی و عملــی، هدف هــا و راه کارهــای روشــنی 

گردیــده اســت.  بیــان 

و  رستگاری  بر  سعی  مسکویه،  ابن  تا  ارسطو  از  بزرگ  حکمای  که  آن جا  از 

کردار نیکو می دانستند،  خوش بختی ویژۀ افراد بشر داشتند و آن را در اخالق و 

که برای این منظور، باید به معرفت و شناخت نفس پرداخت  لذا معتقد بودند 

کمال و غایت و قوا و ملکات نفس را شناخت و آن گاه علوم فکری  و در واقع، 

و  روح  و  شود  روشن  آدمی،  اندیشۀ  و  مغز  و  دل  تا  داد  رواج  انسان ها  بین  در  را 

گردد.  احساسات و عواطف آنها، تلطیف 

بخش هــای  گفتــار،  هــر  در  کــه  اســت  مقالــه  و  گفتــار  هفــت  دارای  کتــاب 

گردیــده اســت:  گــون اخــالق و رفتــار انســانی بیــان  گونا گانــه ای دربــارۀ مســائل  جدا

ــوای نفســانی؛ بحــث  ــل نفســانی؛ ق ــۀ اّول: تعریــف نفــس انســانی؛ فضائ 	  مقال
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نظریــات  بیــان  عدالــت(؛  شــجاعت،  عّفــت،  )حکمــت،  فضیلــت  چهــار  از 

حکمــای یونانــی )افالطــون، ارســطو(. 

کــردن رفتــار آدمــی، نســبت میــان  ــرای نیکــو  ــۀ دوم: بهتریــن صناعــت ب 	  مقال

کــودکان؛ نظــر و عمــل، مراتــب نفــس و شــیوۀ تربیــت 

آرای  و  ســعادت  و  خیــر  میــان  تفــاوت  خوش بختــی،  و  خیــر  ســوم:  مقالــۀ    	

بــاره؛  ایــن  گــون در  گونا

کــه نــه ســعید اســت و  کســی  	  مقالــۀ چهــارم: اعمــال انســان، ظهــور فضایــل از 

نــه فاضــل، مختــار بــودن آدمــی در عدالــت یــا ســتم کاری؛ 

	  مقالــۀ پنجــم: انــواع محبــت، تعــاون و اّتحــاد، رأی فالســفه در بــاب دوســتی و 

کامــل؛  شــرایط آن، بحــث دربــارۀ رأی ارســطو راجــع بــه ســعادت 

	  مقالــۀ ششــم: امــراض نفســانی، توصیــه بــه محاســبۀ نفــس بــرای دفــاع در برابــر 

رذایل؛

ــه نفــس، درمــان بیماری هــای اخالقــی،  	  مقالــۀ هفتــم: بازگردانــدن ســالمتی ب

مســأله مــرگ، درمــان انــدوه و تأثیــر ایمــان در ایــن مــورد. 

کتــاب را بــه شــش مقالــه و بعضــی بــه  کــه برخــی ایــن  الزم بــه یــادآوری اســت 

کــه ایــن، ناشــی از چاپ هــا و تلفیــق و ترتیــب  ــد  کرده ان ــه، مشــتمل  هشــت مقال

مقــاالت بــوده اســت.
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 عنوان کتاب: اوصاف األشراف
 پدیدآورنده: خواجه نصیرالدین طوسی؛ تصحیح و تحقیق: مهدی شمس الدین

  مشــخصات نشــر:  ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، 
ســال 1369، تهــران

------------------------------------------------------    

کتابــی اســت در زمینــۀ عرفــان عملــی و مراحــل ســیر و ســلوک  اوصــاف األشــراف 

کــرده اســت.  را از ابتــدای راه تــا پایــان آن در شــش بخــش بــه طــور خالصــه بیــان 

وزیــر  جوینــی،  محّمــد  الدیــن  شــمس  توصیــۀ  بــه  را  کتــاب  نصیــر،  خواجــه 

اســت.  نگاشــته  کوخــان  هوال

کــرده اســت و در آن،  کتــاب را خواجــه پــس از اخــالق ناصــری تألیــف  ایــن 

اخــالق اهــل ســیر و ســلوک و قواعــد ایشــان را شــرح و توضیــح داده اســت. نثــر ایــن 

کتــاب نیــز  کــه حجــم  کتــاب از اخــالق ناصــری شــیواتر و روان تــر اســت و از آن جــا 

گرفتــه اســت.  ــرار  ــر اســت، بســیار مــورد توّجــه و مراجعــه ق کم ت

و در ضمــن  آغــاز می شــود  قــرآن  از  آیــه ای  بــا  کتــاب،  از فصل هــای  یــک  هــر 

قــرآن، اســتناد شــده اســت.  آیــات  بــه احادیــث و  نیــز  مباحــث 

نکتــۀ بســیار جالــب در ایــن نوشــته، پرهیــز مؤلــف از نقــل و ذکــر اخبــار و احــوال 

صوفیــان و ســالکان اســت و تنهــا بــه ذکــر ســخنان بزرگانــی چــون بایزیــد و حــالج 

کــرده اســت.  بســنده 

کــه هــر یــک از آنهــا، بــه جــز بخــش آخــر، از شــش فصــل  کتــاب شــش بخــش دارد 

تشــکیل شــده اســت: 

و 	  انابه  صدق،  نیت،  ثبات،  ایمان،  فصل ها:  حرکت.  آغاز  اول:  بخش 
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اخالص؛ 

یاضت، محاسبه و تقوی؛ 	  بخش دوم: موانع حرکت. فصل ها: توبه، زهد، فقر، ر

بخــش ســوم: ویژگی هــای ســالکان. فصل هــا: خلــوت، تفکــر، خــوف، رجــا، 	 

صبــر و شــکر؛ 

محبــت، 	  شــوق،  فصل هــا:  ارادت،  وصــول.  مقّدمــات  چهــارم:  بخــش 

ســکون؛  و  یقیــن  معرفــت، 

تســلیم، 	  رضــا،  تــوّکل،  فصل هــا:  وصــول.  اهــل  ویژگی هــای  پنجــم:  بخــش 

و وحــدت؛  اتحــاد  توحیــد، 

بخش ششم: فناء. 	 

روش خواجه نصیر در این کتاب با شیوۀ او در دیگر تألیفاتش تفاوت دارد. بر خالف 

کــه بــا شــیوۀ فلســفی نوشــته شــده اند، اوصــاف األشــراف، روشــی  دیگــر آثــار او 

گفتــه اســت.  کالمــی ســخن  کامــاًل عرفانــی دارد و بــه نــدرت از مســائل فلســفی یــا 
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 عنوان کتاب: المحجة البیضاء فی تهذیب اإلحیاء
کبر غفاری کاشانی؛ تصحیح: علی ا  پدیدآورنده: ماّل محسن فیض 

  مشخصات نشر: انتشارات جامعه مدرسین، سال 1382، قم
------------------------------------------------------ 

کتــاب  ــی اســت.  ــوم الدیــن غزال ــاء عل کتــاب احی کتــاب، شــرح و اصــالح  ایــن 

از چهــار بخــِش عبــادات، عــادات، ُمْهلــکات و ُمْنجیــات تشــکیل شــده اســت. 

لغزش هــای  برخــی  غزالــی،  معرفــی  ضمــن  خــود،  مقدمــۀ  در  کتــاب  مصحــح 

مــه امینــی برشــمرده اســت. 
ّ

ــا توجــه بــه دیدگاه هــای عال کتــاب احیــاء العلــوم را ب

کتــاب را بــه منظــور شــرح و اصــالح  کــه  کــرده  کتــاب بیــان  نویســنده در مقّدمــۀ 

در  غزالــی  چــون  ی،  و گفتــۀ  بــه  اســت.  نگاشــته  الدیــن  علــوم  احیــاء  کتــاب 

کتــاب بــر مذهــب عامــه بــوده، بســیاری از مطالــب به ویــژه بخــش  هنــگام نوشــتن 

کســانی اعتمــاد  عبــادات آن را بــر پایــۀ اصــول اهــل ســّنت نوشــته و در روایــات بــه 

ــر مشــهورند. ــد و پیامب ــه خداون ــرا ب کــه در دروغ گویــی و افت کــرده اســت 
کاشــانی هم چنیــن افســانه های عجیــب و داســتان های شــگفت انگیز  فیــض 

کــه از صوفیــان نقــل شــده، نامعقــول دانســته اســت.  کتــاب را  موجــود در 
ــه  ــا ب ــاب ی ــر ده ب کــدام مشــتمل ب ــه هــر  ک کتــاب از چهــار بخــش تشــکیل شــده 
عبــارت نویســنده، »کتــاب« اســت. ســاختار آن نســبت بــه احیــاء علــوم الدیــن، 
تغییــر فراوانــی نداشــته اســت؛ تنهــا بــاب »آداب ســماع و وجــد«، بــه »اخــالق ائّمــه 

کــرده اســت.  و آداب شــیعه« تغییــر 
کتاب بدین شرح است:  فهرست 

طهارت،  اسرار  کتاب  عقاید،  قواعد  کتاب  علم،  کتاب  عبادات:  بخش   	
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کتاب اسرار نماز، کتاب اسرار زکات، کتاب اسرار روزه، کتاب اسرار حج، کتاب 
کتاب ترتیب اوراد در اوقات مختلف.  کتاب اذکار و ادعیه،  آداب تالوت قرآن، 
	 بخــش عــادات: کتــاب آداب غــذا خوردن، کتــاب آداب ازدواج، کتاب آداب 
کتــاب آداب مصاحبــت و معاشــرت  کتــاب حــالل و حــرام،  کســب،  احــکام 
ــیعه،  ــه و آداب ش ــالق ائّم ــاب اخ کت ــفر،  ــاب آداب س کت ــت،  ــاب عزل کت ــردم،  م
کتــاب اخــالق نبــوت و آداب معیشــت.  کتــاب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، 
نفس،  یاضت  ر کتاب  دل،  شگفتی های  شرح  کتاب  مهلکات:  بخش   	
نکوهش  کتاب  زبان،  آفات  کتاب  فرج،  و  شکم  شهوت های  آفات  کتاب 
کتاب  کتاب نکوهش ثروت و بخل،  کتاب نکوهش دنیا،  کینه و حسد،  خشم، 
غرور.  نکوهش  کتاب  خودپسندی،  و  کبر  نکوهش  کتاب  یا،  ر و  جاه  نکوهش 
کتــاب خــوف و رجــا،  کتــاب صبــر و شــکر،  ــه،  کتــاب توب 	  بخــش ُمنجیــات: 
کتــاب محّبــت، انــس، شــوق و رضــا،  کتــاب توحیــد و تــوّکل،  کتــاب فقــر و زهــد، 
کتــاب  کتــاب تفکــر،  کتــاب مراقبــه و محاســبه،  کتــاب نّیــت، صــدق و اخــالص، 

یــادآوری مــرگ و آنچــه پــس از آن اســت. 
کتاب فروشــی صــدوق و  کتــاب در ســال 1338ش، در تهــران و توســط  ایــن 
در قــم در انتشــارات جامعــۀ مدرســین در ســال 1382ق در هشــت جلــد منتشــر 
شــد. چــاپ چهارجلــدی آن هــم در ســال 1428ق، توســط مؤسســۀ نشــر اســالمی 
)وابســته بــه جامعــۀ مدرســین حــوزۀ علمیــۀ قــم( انتشــار یافتــه اســت. راه روشــن، 
ــا همــکاری عبدالعلــی صاحبــی، ســّید  کــه ب کتــاب اســت  عنــوان ترجمــه شــدۀ 
محمدصــادق عــارف و محّمدرضــا عطایــی ترجمــه و توســط بنیــاد پژوهش هــای 

آســتان قــدس رضــوی مشــهد، چــاپ شــده اســت.
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 عنوان کتاب: راه روشن)ترجمه المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء(
کاشانی، مترجم: سید محمد صادق عارف   پدیدآورنده: مال محسن فیض 

  مشخصات نشر: انتشارات آستان قدس رضوی، سال 1396، مشهد
------------------------------------------------------

است.  غزالی  ابوحامد  الدین  علوم  احیاء  کتاب  اصالح  و  شرح  کتاب،  این 

شده  تشکیل  ُمْنجیات  و  ُمْهلکات  عادات،  عبادات،  بخِش  چهار  از  کتاب 

کتاب در مقدمۀ خود، ضمن معرفی غزالی، برخی لغزش های  است. مصّحح 

مه امینی برشمرده است. 
ّ

کتاب احیاء علوم الدین را با توجه به دیدگاه های عال

کتاب با عنوان راه روشن به زبان فارسی برگردانده شده است.  این 

نویسنده در مقّدمۀ کتاب بیان کرده که کتاب را به منظور شرح و اصالح کتاب 

ی، چون غزالی  گفتۀ و احیاء علوم الدین امام محّمد غزالی نگاشته است. به 

کتاب بر مذهب عامه بوده، بسیاری از مطالب به ویژه بخش  در هنگام نوشتن 

اعتماد  کسانی  به  روایات  در  و  نوشته  سّنت  اهل  اصول  پایۀ  بر  را  آن  عبادات 

که در دروغ گویی و افترا به خداوند و پیامبر مشهورند. فیض کاشانی  کرده است 

کتاب را  همچنین افسانه های عجیب و داستان های شگفت انگیز موجود در 

که از صوفیان نقل شده، نامعقول دانسته است. 

)کتاب(  باب  ده  بر  مشتمل  کدام  هر  که  شده  تشکیل  بخش  چهار  از  کتاب 

است. ساختار آن نسبت به احیاء علوم الدین، تغییر فراوانی نداشته است؛ تنها 

کرده است.  باب »آداب سماع و وجد«، به »اخالق ائّمه و آداب شیعه« تغییر 

این چهار بخش بدین شرح است: 

 بخش عبادات: کتاب علم؛ کتاب قواعد عقاید؛ کتاب اسرار طهارت؛ کتاب 
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کتاب آداب  کتاب اسرار حج؛  کتاب اسرار روزه؛  کتاب اسرار زکات؛  اسرار نماز؛ 

کتاب ترتیب اوراد در اوقات مختلف.  کتاب اذکار و ادعیه؛  تالوت قرآن؛ 

آداب  کتاب  ازدواج؛  آداب  کتاب  خوردن؛  غذا  آداب  کتاب  عادات:  بخش   

کتاب آداب مصاحبت و معاشرت مردم؛  کتاب حالل و حرام؛  کسب؛  احکام 

کتاب امر به  کتاب اخالق ائّمه و آداب شیعه؛  کتاب آداب سفر؛  کتاب عزلت؛ 

کتاب اخالق نبوت و آداب معیشت.  معروف و نهی از منکر؛ 

کتاب  یاضت نفس؛  کتاب ر کتاب شرح شگفتی های دل؛   بخش مهلکات: 

کینه و  کتاب نکوهش خشم،  کتاب آفات زبان؛  آفات شهوت های شکم و فرج؛ 

کتاب نکوهش جاه و  کتاب نکوهش ثروت و بخل؛  کتاب نکوهش دنیا؛  حسد؛ 

کتاب نکوهش غرور.  کبر و خودپسندی؛  کتاب نکوهش  یا؛  ر

کتاب  کتاب خوف و رجا؛  کتاب صبر و شکر؛  کتاب توبه؛   بخش ُمنجیات: 

فقر و زهد؛ کتاب توحید و توّکل؛ کتاب محّبت، انس، شوق و رضا؛ کتاب نّیت، 

کتاب یادآوری مرگ و  کتاب تفکر؛  کتاب مراقبه و محاسبه؛  صدق و اخالص؛ 

آنچه پس از آن است. 

راه روشن، عنوان ترجمه شدۀ کتاب است که توسط سّید محمدصادق عارف 

بنیاد  توسط  و  ترجمه  عطایی  محّمدرضا  و  صاحبی  عبدالعلی  همکاری  با 

پژوهش های آستان قدس رضوی مشهد، چاپ شده است.
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 عنوان کتاب: آراء اهل المدینة الفاضلة
 پدیدآورنده: ابونصر محمد فارابی؛ ترجمه و تحشیه: سید جعفر سجادی با عنوان 

»اندیشه های اهل مدینه فاضله«

  مشخصات نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سال 1379، تهران
------------------------------------------------------

تا توماس  از زمان افالطون  مدینۀ فاضله، تعبیری معروف بین حکما و فالسفه 

کدام در این زمینه، نظر خاص خود را داشته اند. فارابی، ملّقب  مور بوده و هر 

کاملی از مدینۀ فاضله را از دیدگاه  که مفهوم  کسی است  م ثانی، اّولین 
ّ
به معل

و  سی  قالب  در  که  است  کتابی  موضوع  این،  و  کرده  بررسی  -اسالمی  عربی 

هفت فصل به تبیین آن پرداخته است.

کتاب عبارت است از: پنج موضوع اصلی 

مــن 	  یحتــوی  بمــا  العالــم  و  األّول  الموجــود  فــی  ممثلــة  االلهیــة  الــذات 

موجــودات؛

یة؛	  کائنات حیة و اجرام سماو جمادات و 

النفس اإلنسانیة؛	 

األخالق و مبادئها األساسیة؛	 

حاجة اإلنسان إلی االجتماع.	 

کــه در آن  کتــاب را ابتــدا بــه دو بخــش تقســیم نمــوده: بخــش ابتدایــی  نگارنــده، 

کــه در آن شــئون ایــن  کــرده و بخــش دوم  مبــادی فلســفی را بــه طــور اختصــار بیــان 

مدینــه و آنچــه را مناســب حــال چنیــن مدینــه ای اســت، توضیــح داده اســت.

کتــاب بــا زبانــی ســخت و مشــکل نگاشــته شــده اســت. آنچــه از مجموعــۀ 
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ــی،  کــه مدینــۀ فاضلــه در نظــر فاراب ــوان فهمیــد ایــن اســت  کتــاب می ت مباحــث 

کامل تریــن شــکلش محّقــق می شــد و ایــن  کــه در آن ســعادت بشــر بــر  چیــزی بــود 

کــه افــراد چنیــن مدینــه ای، تمامــی کمــاالت انســانی را جمــع  فقــط در صورتــی بــود 

کــه او را بــه ســعادت می رســاند عمــل  کننــد و هریــک از ایــن افــراد بــه خصیصــه ای 

کنــد. از طرفــی، چــون انســان موجــودی اجتماعــی اســت و نمی توانــد زندگــی 

کمــال نیــز همــراه جماعــت  فــردی داشــته باشــد، پــس بایــد بــرای رســیدن بــه ایــن 

عمــل کنــد. نویســنده در ایــن زمینــه، دوازده خصلــت بــرای چنیــن انســانی در نظــر 

کــه فقــط بــا ایــن دوازده خصیصــه می توانــد بــه چنیــن آرمانــی برســد. گرفتــه 
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 عنوان کتاب: المواعظ العددیة
 پدیدآورنده: علی مشکینی

  مشخصات نشر: نشر الهادی، سال 1367، قم
------------------------------------------------------    

گــون  گونا کوتــاه اخالقــی در موضوعــات  پندهــای  و  از موعظه هــا  مجموعــه ای 
کتــاب بــه دو زبــان فارســی و عربــی بــه بیــان حکمت هــا  اســت. نگارنــده در ایــن 
امامــان  ســایر  و   اســالم پیامبــر  ســوی  از  شــده  وارد  عــددی  موعظه هــای  و 
ی ایــن قبیــل از مواعــظ را از منابــع روایــی شــیعه  معصــوم پرداختــه اســت. و
کالم علمــا و بــزرگان دیــن اســتخراج نمــوده اســت. در ایــن  و اهل ســنت و نیــز 
مواعــظ بــه برخــی از فضایــل و رذایــل اخالقــی و آثــار و بــرکات و یــا تبعــات منفــی 
آنهــا اشــاره شــده اســت. نویســنده همچنیــن بــه بایســته های شــیعه و تشــیع و 

درخواســت های ائمــه اطهــار از آنــان اشــاراتی نمــوده اســت.
کتاب در هجده باب سامان یافته است: 

پندهای  چهارگانه،  پندهای  سه گانه،  پندهای  دوگانه،  پندهای  مفردات، 
پنج گانه، پندهای شش گانه، پندهای هفت گانه، پندهای هشت گانه، پندهای 
پندهای  نوزده گانه،  پندهای  تا  یازده گانه،...  پندهای  ده گانه،  پندهای  نه گانه، 
بیست تا سی ، پندهای سی  تا چهل، پندهای چهل تا پنجاه، پندهای پنجاه تا 

هفتاد، پندهای هفتاد و بیشتر از آن.
ایــن اثــر، ســال ها پیــش بــا تــالش آیــت اهلل احمــد جنتــی ترجمــه شــد و بــا نــام 
کتــاب، بــه تناســب نیــاز، مــواردی  نصایــح انتشــار یافــت. در ویرایــش جدیــد 
حــذف و روایــات بســیاری بــر آن افــزوده شــد. هم چنیــن در ویرایــش جدیــد، عــالوه 

بــر افــزودن منابــع و مستندســازی روایــات، در ترجمــۀ آن نیــز بازنگــری شــده اســت.



سطح سه / آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی/ حدیث268

گزیدۀ »المواعظ العددّیة«)نصایح شمارشی(  عنوان کتاب 
 پدیدآورنده: علی مشکینی؛ ترجمه و تحقیق: سید مرتضی موسوی قافله باشی، 

گزیده و ویرایش: رضا بابایی

  مشخصات نشر: انتشارات دارالحدیث، سال 1396، قم

------------------------------------------------------ 

علــی  اهلل  آیــت  مرحــوم  اخالقــی  و  حدیثــی  آثــار  از  العددیــة،  المواعــظ  کتــاب 

ــه رو  ــه معــارف اهــل بیــت روب ــا اقبــال عالقه منــدان ب کــه ب مشــکینی اســت 

شــده اســت. 

کتــاب نوشــت،  کــه بــر یکــی از چاپ هــای ایــن  آیــت اهلل مشــکینی در مقدمــه ای 

ی شماســت، و آن را المواعــظ العددیــة  کــه پیــش رو مرقــوم داشــت: »اصــل کتابــی 

)نصایــح شمارشــی( نامیــدم، ســیِد جلیــل محّمــد بــن حســن عاملــی عیناثــی 

کــرده و آن را اإلثنــی عشــریة فــی  از نــوادگان محّقــق بــزرگ شــهید ثانــی تألیــف 

المواعــظ العددیــة )دوازدگانه هــا در نصایــح شمارشــی( نامیــده اســت. از آنجــا 

کــه هــدف مــا از تدویــن ایــن اثــر، بهــره بــردن طــالب و درس آمــوزان معــارف اســالمی 

و اخبــار نقــل شــده از امامــان معصــوم بــرای تبلیــغ دیــن در مناطــق مختلــف 

کتــاب، مطالبــی از صــرف و نحــو  ایــران و دیگــر جوامــع اســالمی اســت، و اصــل 

و دیگــر چیزهــا داشــت و مناســب چنیــن هدفــی نبــود، مــن بیســت ســال پیــش، 

ــردم و از آن، حدیث هــای روایــت شــده از اهــل بیــت  ک آن را پیراســتم و خالصــه 

کتــاب،  گرفتــم و چــون  کــه بــا دو طریــق ســّنی و شــیعه نقــل شــده،  وحــی را 

بــه روش عــددی تــا عــدد دوازده تنظیــم شــده بــود، در چــاپ نخســت، بــه آن 

حدیث هــای عــددی را تــا عــدد چهارصــد افــزودم، و بــار دیگــر آن را پیراســتم و از 
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کــردم و بــه جــای آنهــا  کــه در روزگار مــا مــورد ابتــال نیســت، حــذف  آن، احادیثــی را 

کــردم. کتــاب، یعنــی روش عــددی، اضافــه  یــادی را بــه همــان روش  روایت هــای ز

گــون  گونا گرامــی ام، فقیــه پراطــالع در فنــون و علــوم   در چــاپ نخســت، دوســت 

اســالمی، جنــاب ]آیــت اهلل[ آقــای علــی احمــدی میانجــی -خداونــد روحــش را 

گردانــد و در باالتریــن جایــگاه بهشــت جایــش دهــد -بــرای لغت هایــش  ک  پــا

کــرد. در ایــن چــاپ، بــرادر فاضــل،  توضیــح نوشــت و واژه هــای غریــب آن را شــرح 

کنــد -عهــده دار  ــر او مــدام  شــیخ نعمــان نصــری -خداونــد نعمــت و نصــرش را ب

گردیــد«. همــان مهــم 

ــا  ــده و ب ــش ش ــش و ویرای گزین ــی،  ــا بابای ــط رض ــر توس ــن اث ــت ای ــر اس ــه ذک الزم ب

گزیــدۀ المواعــظ العددیــه بــه چــاپ رســیده اســت. عنــوان 
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 عنوان کتاب: الخصال
 پدیدآورنده:  محّمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی )شیخ صدوق(

  مشخصات نشر:  دفتر انتشارات اسالمی، سال 1362، قم
------------------------------------------------------ 

مرحــوم شــیخ صــدوق از فقهــا و محّدثــان شــیعه در قــرن چهــارم هجــری اســت. 
کــرده  کتــاب، روایاتــی دربــارۀ مســائل اخالقــی و اعتقــادی جمــع آوری  ی در ایــن  و
کــرده  کار رفتــه، دســته بندی  کــه در آن احادیــث بــه  و آنهــا را بــه تناســب اعــدادی 
کــه بــه ایــن ســبک نگاشــته شــده اســت.  کتابــی اســت  اســت. الخصــال، اّولیــن 
کــه مشــایخ  کتــاب می نویســد: »از آن جــا  نگارنــده در مــورد علــت نــگارش ایــن 
کتابــی  کتاب هایــی نگاشــته اند و از تدویــن  و پیشــینیانم در رشــته های علمــی، 
کــه براســاس شــماره باشــد و شــامل خصلت هــای نیکــو و مذمــوم باشــد، غفلــت 
بســیار  نیک خواهــان،  و  علــم  طالبــان  بــرای  کتابــی  چنیــن  تدویــن  و  کرده انــد 

کــردم«.  کتــاب را تألیــف  ســودمند اســت، بــه قصــد تقــرب بــه خــدا ایــن 
در  را  روایات  هزار،  تا  یک  از  اعداد  صورت  به  کتاب  این  در  صدوق  شیخ 
گانه، دسته بندی نموده است و دربارۀ هر یک از  قالب بیست وشش باب جدا
موضوعات اخالقی و عقیدتی، روایاتی را نقل می کند که به نوعی با اعداد در ارتباط 
ارقام است.  اساس  بر  نیز  باب ها  که عنوان بندی  دلیل است  به همین  است. 
و  از معارف اسالمی  بزرگی  کم، دائرةالمعارف  با وجود حجم  کتاب الخصال 
یخی، تفسیر قرآن، نکات فلسفی و  احکام حالل و حرام است و به مباحث تار
گسترده  کتاب از نظر موضوع، بسیار  مسائل سیاسی نیز اشاره دارد. روایات این 
که  شده  نقل  روایاتی  عقیدتی،  و  اخالقی  موضوعات  از  یک  هر  دربارۀ  و  است 

است. حدیث   1255 شامل  حاضر  کتاب  ارتباط اند.  در  اعداد  با  شکلی  به 
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 عنوان کتاب: شرح حدیث جنود عقل وجهل 
 پدیدآورنده:  سّید روح اهلل موسوی خمینی؛ مترجم: سّید احمد فهری

  مشخصات نشر:  مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سال 1377، تهران
------------------------------------------------------

کــه بــه آراى کالمــی، اخالقی  ایــن کتــاب، اثــرى اســت گران ســنگ در علــم اخــالق 

و عرفانــی حضــرت امــامدر ایــن کتــاب وضــوح بیشــترى داده و هم چون کتاب 

شــرح چهــل حدیــث  ایشــان، اقشــار بیشــترى می تواننــد از آن بهــره گیرند. 

ــف در علــوم مختلــف 
ّ
کتــاب فقــط بــه واســطۀ تــوان بــاال و تبّحــر مؤل اهمیــت ایــن 

و  حق طلــب  انســان  میلیون هــا  بــرای  راحــل  امــام  بــودن  مرّبــی  بلکــه  نیســت؛ 

کــه ره صدســاله  راهبــری ایشــان بهتریــن شــاهد صــدق نگارنــده اســت. جوانانــی 

محکــی  شــد،  ــی 
ّ
متجل ایشــان  قلــب  بــر  معــارف  انــوار  و  پیمودنــد  یک شــبه  را 

کتــاب بــه تناســب،  روشــن بــر صــراط مســتقیم اســتاد علــم و عمــل اســت. بــر ایــن 

پاورقی هــای متعــددی نگاشــته شــده تــا اطالعــات جانبــی را در اختیــار خواننــده 

کــه بــا منابــع  قــرار دهــد. در بســیاری از پاورقی هــا بــرای خواننــدگان فارســی زبانی 

ــده  ــی ش ــی معرف ــع فرع ــا مناب ــی داده ی ــد، توضیحات ــنایی ندارن ــاب آش کت ــی  اصل

بــه  کــه دســت یابی  فنــی  از فهرســت های  کتــاب، بعضــی  انتهــای  اســت. در 

کتــاب را آســان می کنــد، قــرار داده شــده اســت.  مطالــب 

پنجــاه لشــکری  کتــاب، از میــان یک صــد و کــه در ایــن  البتــه شــایان ذکــر اســت 

کــه در روایــت بــرای عقــل و جهــل برشــمرده شــده، پنجــاه صفــت شــرح شــده 

کــرده اســت.  ــه  ــی دیگــر، حوال ــه زمان اســت و حضــرت امــام، ادامــۀ شــرح را ب
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عنوان کتاب: حقوق از دیدگاه امام سجاد 
 پدیدآورنده: قدرت اهلل مشایخی

  مشخصات نشر:  انصاریان، سال 1385، قم
------------------------------------------------------

در  داده است.  را شرح   امام سجاد رسالۀ حقوق  نویسنده،  کتاب،  این  در 

مقدمۀ کتاب عنوان هایی مانند: مفهوم حق، فرق حق و ملک، انواع و تقسیمات 

حق، حقوق از دیدگاه امام سجادو انسان و مسئولیت آمده است. 

در عنــوان اول، »حــق خداونــد« آمــده اســت؛ از جملــۀ ایــن حقــوق، پرســتش و 	 

عبــادت خــدا ذکــر شــده اســت. 

در عنــوان دوم بــه »حــق نفــس« پرداختــه شــده اســت. در ایــن قســمت از کتاب 	 

نویســنده، انــواع و اقســام نفــس و حقــوق هریــک را بیــان کرده اســت. 

زبان، 	  حق  آن،  در  و  یافته  اختصاص  بدن«  اعضای  »حقوق  به  سوم  عنوان 

گوش، حق چشم، حق پا، حق دست و حق شکم بیان شده است. در  حق 

خصوص حق زبان، مطالب مفید و خواندنی ای مانند: زبان، بزرگ ترین نعمت 

انسان، زبان، مهم ترین عامل دخول بهشت و دوزخ و آفات زبان، آورده شده 

ناسزا  و  دشنام  از:  عبارت اند  زبان  آفات   ،سجاد امام  عقیدۀ  به  است. 

وعدۀ  اسرار،  کردن  آشکار  استهزاء،  و  مسخره  بیجا،  مزاح  و  شوخی  گفتن، 

گفتن. گفتن و سخن بی فایده  دروغ، بیش از اندازه سخن 

 عنــوان بعــدی بــه »حقــوق افعــال عبــادی« اختصــاص داده شــده اســت. حــق 	 

نمــاز، حــق روزه، حــق حــج، حــق صدقــه و حــق قربانــی، در ایــن قســمت از 

ــت.  ــده اس ــاب آورده ش کت
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ــق 	  ــم و ح ک ــق حا ــده و ح ــه ش ــوایان« پرداخت ــوق »پیش ــه حق ــم ب ــوان پنج  در عن

ــت.  ــده اس ــش آورده ش ــن بخ ــتاد در ای اس

 در عنوان ششــم »حقوق زیردســتان« مطرح شــده اســت. در این قســمت، حق 	 

گرد، حــق همســر و حــق بــرده آمــده اســت. دربــارۀ حــق همســر  مــردم، حــق شــا

کــه عبــارت اســت از:  می خوانیــم: حقــوق قانونــی، نفقــۀ زن بــر شــوهر اســت 

غــذا و مســکن و لبــاس، و در مقابــل، زن بایــد مطیــع و فرمانبــردار شــوهر باشــد. 

کــه فرمودنــد: »خشــنودترین شــما در پیشــگاه  از امــام ســجاد نقــل شــده 

کــه بــه زندگــی همســرش وســعت بیشــتری بخشــد«. کســی اســت  خداونــد 

کرده است و به بیان 	   نویسنده در عنوان هفتم، »حقوق خویشاوندان« را مطرح 

حق مادر، حق پدر، حق فرزند و حق برادر پرداخته است. در خصوص حق 

کند و او را  که نام نیکو برای او انتخاب  فرزند آورده: حق فرزند بر پدر آن است 

کریم را تعلیم نماید. به آداب نیکوی اسالمی ادب نماید و به او قرآن 

این 	  در  است.  کرده  مطرح  را  عمومی«  »حقوق  هشتم،  عنوان  در  نویسنده   

قسمت، حق احسان کننده، حق مؤّذن، حق امام جماعت، حق هم نشین، حق 

همسایه، حق همراه، حق شریک، حق مال، حق طلبکار، حق مشورت کننده، 

حق نصیحت کننده، حق بزرگ، حق کوچک، حق هم کیشان و حق اهل کتاب 

آورده شده است. در این بخش از کتاب دربارۀ حقوق همسایه می خوانیم: امام 

پیشگاه  در  گردد،  همسایه  اذیت  و  آزار  موجب  که  »کسی  فرمود:   صادق

همسایه،  خشنودی  مقابل،  در  است  شده  شناخته  مطرود  و  ملعون  خداوند 

موجب آمرزش گناهان است«.
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 عنوان کتاب: شرح حدیث عنوان بصری )بندگی حقیقی و حقیقت علم(
 پدیدآورنده:  محّمد باقر تحریری

  مشخصات نشر:  مؤسسه فرهنگی هنری طریق معرفت ثقلین، سال 1394، قم
------------------------------------------------------ 

ــم و  ــری تنظی ــوان بص ــه عن ــادق ب ــام ص ــخنان ام ــاس س ــر اس ــر ب ــتار حاض نوش
کمــال حقیقــی در آن  جــواب نیازهــای معرفتــی و عملــی بــرای حرکــت بــه ســوی 
کاربــردی بــه مطالــب از طــرح مباحــث علمــی  گردیــده اســت و بــا نگرشــی  مطــرح 

خــودداری شــده اســت.
کتاب شامل یک مقدمه و پنج بخش است: 

	  بخش اّول: مقدمات سیر الی اهلل؛
	 بخــش دوم: بهتریــن مقدمــۀ ســیر الــی اهلل )علــم و اقســام آن در قــرآن و ســنت، 

عوامــل مؤثــر در رشــد علمــی، اوصــاف عالمــان حقیقــی وآفــات علــم(؛ 
تعالــی،  حــق  )عبودیــت  آن  ابعــاد  و  آفرینــش  اصلــی  هــدف  ســوم:  بخــش   	

عبودیــت(؛ جلوه هــای  و  حقیقــی  بندگــی  نشــانه های 
	  بخــش چهــارم: آثــار تحقــق ابعــاد عبودیــت )دوری از تعلقــات دنیــوی، دوری 
از شــیطان، تأثیرنپذیرفتــن از ارزشــیابی مــردم، لــزوم مدیریــت معنــوی نفــس و 

حصــول حالــت تقــوا(؛
	  بخــش پنجــم: دســتورالعمل های ویــژۀ تربیتــی امــام صــادق )توجــه بــه 

برنامه هــای جســمی، اخالقــی و عملــی و تنظیــم برنامه هــای عملــی(. 
کتــاب نیــز شــامل ســه فهرســت آیــات، فهرســت روایــات و ادعیــه  قســمت پایانــی 
کتــاب را بــرای خواننــده تــا حــدود  کــه اســتفاده از  و فهرســت موضوعــی اســت 

ــادی تســهیل می کنــد. ی ز
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 عنوان کتاب:  سر االسراء فی شرح حدیث المعراج
 پدیدآورنده:  علی سعادت پرور)پهلوانی تهرانی(

  مشخصات نشر:  انتشارات تشیع، سال 1374، قم
------------------------------------------------------ 

آیــت اهلل حــاج شــیخ علــی ســعادت پرور بی تردیــد یکــی از مفاخــر دنیــای اســالم و 

یــج معــارف الهــی  تشــیع بــوده و ســال ها عمــر طیــب و طاهــر خــود را در تعلیــم و ترو

و توحیــدی ســپری نمودنــد و بــا تــالش خســتگی ناپذیر بــه تربیــت نفــوس پرداختــه 

کــه  کتــاب حاضــر  و تالیفــات بســیاری را نیــز از خــود بــه یــادگار گذاشــتند از جملــه 

شــرحی اســت بــر حدیــث معــراج. 

ــرد پیامبــر اســالم و حدیــث  ــه ف کمــاالت منحصــر ب معــراج، نشــان گر نقطــه اوج 

کــرم از ایــن  کــه رســول ا گران بهایــی اســت  گوهــر  معــراج، ارمغــان ارزشــمند و 

ســفر روحانــی، بــرای راهنمایــی امــت اســالم بــه توحیــد نــاب بــه ارمغــان آورده و در 

ــا حضــرت حــق، پرســش های آشــکار و نهفتــه  گفت وگوهــای معنــوی ب ــه الی  الب

گفتــه اســت و »سراالســراء« تالشــی اســت در  ســالکان طریــق الــی  اهلل را پاســخ 

راســتای احیــای حدیــث شــریف معــراج.

کــه هــر  کتــاب سراالســراء در دو جلــد و ســی و هشــت فصــل تنظیــم شــده اســت 

جلــد دارای نــوزده فصــل اســت. هــر فصــل بــا توجــه بــه فقرات به چند قســم تقســیم 

گــذاری شــده اســت. در ذیــل هــر عنوانــی بــه تناســب، آیــات و روایــات  و عنــوان 

منــدرج شــده و در پایــان هــر عنــوان توضیحاتــی از مرحــوم مؤلــف در جمع بنــدی 

کــه  آیــات و روایــات و ارتبــاط آیــات و روایــات بــا فقــره مــورد بحــِث حدیــث معــراج 

در صــدر عنــوان آمــده، مطــرح شــده اســت.
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کتــاب را آیــات قــرآن و احادیــث شــریف معصومــان: و همچنیــن  اســاس مطالــب 

ــرای  ــراج و ب ــریف مع ــث ش ــرات حدی ــراف فق ــه در اط ک ــد  ــکیل می ده ــا تش دعاه

گرفتــه اســت. شــرح و تفســیر آن، مــورد اســتفاده قــرار 

ــا روشــی بدیــع و بــه دور از پیــش داوری، در مجموعــه منســجم بــه  کتــاب ب ایــن 

یســت فــراز اســت، نخســت  ــر دو کــه بالــغ ب شــرح و تفســیر فرازهــای ایــن حدیــث 

ــان هــر فــراز -  کــرده و در پای ــراز مــورد بحــث را ذکــر  ــا ف آیــات و روایــات متناســب ب

ــث  ــن احادی ــع بی ــا جم ــکال ی ــع اش ــه رف ــر ب ــان مختص ــا بی ــاز - ب ــورد نی ــوارد م در م

کــه موجــب ســردرگمی  تی را  بــاب پرداختــه اســت و بدیــن ترتیــب، عمــده مشــکال

طالبــان می گــردد، پاســخ داده و فضــای منحصــر بــه فــرد علمــی و عملــی را فراهــم 

گفت وگــوی  مجلــس  خــاص  جذابیــت  اثــر  در  خواننــده  هــم  کــه  اســت  آورده 

حضــرت حــق بــا برگزیده  تریــن بنــده خــود، بــه ســوی عمــل بــه مضامیــن ایــن 

کــه در راه ســیر و  ــاب جــذب می گــردد و هــم مشــکالت علمــی خــود را  حدیــث ن

ســلوک الــی اهلل بــرای ســالکان پیــش می  آیــد، حل شــده می بینــد.

ایــن اثــر در واقــع حاصل بخشــی از جلســات اخالقــی، عرفانی عالمــه طباطبایی 

کــه طــی آن بــا عنایتــی ویــژه، حدیــث معــراج را یــک دوره از آغــاز تــا پایــان  اســت 

کــه ایــن  کــرده و نکاتــی ارزشــمند در شــرح جمــالت آن بیــان داشــته  اند،  شــرح 

نــکات بــدون نقــل مســتقیم از آن بزرگــوار، در جــای جــای ایــن شــرح متبلور اســت.

کتــاب ســر االســراء فــی شــرح حدیــث المعــراج توســط ســید محمدجــواد وزیــری 

ــال  ــران( در س ــاب )ته کت ــاء  ــارات احی ــط انتش ــد توس ــار جل ــه و در چه ــرد ترجم ف

1390 چــاپ و منتشــر شــده اســت.
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 عنوان کتاب:  سر االسراء )شرح حدیث معراج(
 پدیدآورنده:  علی سعادت پرور)پهلوانی تهرانی(، مترجم: سید محمد جواد 

وزیری فرد

کتاب، سال 1390، تهران    مشخصات نشر: انتشارات احیاء 
------------------------------------------------------ 

و  اسالم  دنیای  مفاخر  از  یکی  بی تردید  سعادت پرور  علی  شیخ  حاج  اهلل  آیت 

الهی  یج معارف  ترو و  تعلیم  را در  و طاهر خود  بوده و سال ها عمر طیب  تشیع 

پرداخته  نفوس  تربیت  به  خستگی ناپذیر  تالش  با  و  نمودند  سپری  توحیدی  و 

که  کتاب حاضر  گذاشتند از جمله  و تالیفات بسیاری را نیز از خود به یادگار 

شرحی است بر حدیث معراج. 

ــرد پیامبــر اســالم و حدیــث  ــه ف کمــاالت منحصــر ب معــراج، نشــان گر نقطــه اوج 

کــرم از ایــن  کــه رســول ا گران بهایــی اســت  گوهــر  معــراج، ارمغــان ارزشــمند و 

ســفر روحانــی، بــرای راهنمایــی امــت اســالم بــه توحیــد نــاب بــه ارمغــان آورده و در 

ــا حضــرت حــق، پرســش های آشــکار و نهفتــه  گفت وگوهــای معنــوی ب ــه الی  الب

گفتــه اســت و »سراالســراء« تالشــی اســت در  ســالکان طریــق الــی  اهلل را پاســخ 

راســتای احیــای حدیــث شــریف معــراج.

کــه هــر  کتــاب سراالســراء در دو جلــد و ســی و هشــت فصــل تنظیــم شــده اســت 

جلــد دارای نــوزده فصــل اســت. هــر فصــل بــا توجــه بــه فقرات به چند قســم تقســیم 

گــذاری شــده اســت. در ذیــل هــر عنوانــی بــه تناســب، آیــات و روایــات  و عنــوان 

منــدرج شــده و در پایــان هــر عنــوان توضیحاتــی از مرحــوم مؤلــف در جمع بنــدی 
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کــه  آیــات و روایــات و ارتبــاط آیــات و روایــات بــا فقــره مــورد بحــِث حدیــث معــراج 

در صــدر عنــوان آمــده، مطــرح شــده اســت.

کتــاب را آیــات قــرآن و احادیــث شــریف معصومــان و  اســاس مطالــب 

کــه در اطــراف فقــرات حدیــث شــریف معــراج  همچنیــن دعاهــا تشــکیل می دهــد 

گرفتــه اســت. و بــرای شــرح و تفســیر آن، مــورد اســتفاده قــرار 

ــا روشــی بدیــع و بــه دور از پیــش داوری، در مجموعــه منســجم بــه  کتــاب ب ایــن 

یســت فــراز اســت، نخســت  ــر دو کــه بالــغ ب شــرح و تفســیر فرازهــای ایــن حدیــث 

ــان هــر فــراز -  کــرده و در پای ــراز مــورد بحــث را ذکــر  ــا ف آیــات و روایــات متناســب ب

ــث  ــن احادی ــع بی ــا جم ــکال ی ــع اش ــه رف ــر ب ــان مختص ــا بی ــاز - ب ــورد نی ــوارد م در م

کــه موجــب ســردرگمی  تی را  بــاب پرداختــه اســت و بدیــن ترتیــب، عمــده مشــکال

طالبــان می گــردد، پاســخ داده و فضــای منحصــر بــه3 فــرد علمــی و عملــی را 

گفت وگــوی  کــه هــم خواننــده در اثــر جذابیــت خــاص مجلــس  فراهــم آورده اســت 

حضــرت حــق بــا برگزیده  تریــن بنــده خــود، بــه ســوی عمــل بــه مضامیــن ایــن 

کــه در راه ســیر و  ــاب جــذب می گــردد و هــم مشــکالت علمــی خــود را  حدیــث ن

ســلوک الــی اهلل بــرای ســالکان پیــش می  آیــد، حل شــده می بینــد.

ایــن اثــر در واقــع حاصل بخشــی از جلســات اخالقــی، عرفانی عالمــه طباطبایی 

کــه طــی آن بــا عنایتــی ویــژه، حدیــث معــراج را یــک دوره از آغــاز تــا پایــان  اســت 

کــه ایــن  کــرده و نکاتــی ارزشــمند در شــرح جمــالت آن بیــان داشــته  اند،  شــرح 

نــکات بــدون نقــل مســتقیم از آن بزرگــوار، در جــای جــای ایــن شــرح متبلور اســت.
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 عنوان کتاب:  نهج البالغه، خطبه ها
 پدیدآورنده:  شریف رضی

کتاب توسط ناشرین متفاوت و مترجمین مختلف چاپ    مشخصات نشر:  این 
شده است.

------------------------------------------------------ 

کلمــات  و  فرمان هــا، حکمت هــا  نامه هــا،  بــر خطبه هــا،  کتــاب مشــتمل  ایــن 

قصــار امیرمؤمنــان علــی اســت. البتــه متاســفانه از مطالــب و بیانــات ایشــان 

در زمــان پیامبــر خــدا، در جنگ هــا، در نمایندگــی امــام از ســوی حضــرت 

رســول در شــهرها و بــالد مختلــف، چیــزی ثبــت و ضبــط نشــده اســت. حتــی 

کــه بــا موافقــت خلفــا، بیــان می کــرد، بــاز هــم ثبــت نشــده اســت. مطالبــی را 

کلمــات  گلچینــی از بیانــات و نامه هــا و مکاتبــات و  بنابرایــن، نهج البالغــه 

کــه مرحــوم ســید رضــی از ســال چهارصــد هجــری،  حکمت آمیــز حضــرت اســت 

کوشــید و بــه رشــتۀ تحریــر در آورد.  بــه جمــع آوری و ضبــط آنهــا 

کتاب در سه بخش تدوین شده است:  سخنان امیرمؤمناندر این 

خطبه ها و اوامر؛ 	 

نامه ها و رسائل و وصایا؛ 	 

کلمات قصار، حکمت آمیز و مواعظ.	 

را  اّول شــیعیان  امــام  نامه هــای  و  کــه ســخنان  ایــن  بــه جهــت  کتــاب،  ایــن 

دربــر دارد، در بیــن شــیعیان اهمیــت و رواج فوق العــاده ای داشــته و آن را بعــد 

کتــاب خــود می داننــد. حتــی در بیــن اهــل ســّنت و نیــز  کریــم، مهم تریــن  از قــرآن 
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ــت فصاحــت و بالغــت بی نظیــرش، مــورد توجــه 
ّ
ــه عل ــان و مذاهــب، ب ســایر ادی

بســیاری از علمــای آنهــا بــوده و هســت.

کتــاب، شــروح مختلفــی از علمــای شــیعه و اهــل ســّنت  بــه دلیــل اهمیــت ایــن 

کتــاب یــا بخش هایــی از آن نوشــته شــده و بارهــا بــه زبان هــای زنــدۀ  بــر تمامــی 

دنیــا چــاپ و منتشــر شــده اســت. 
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 عنوان کتاب:  المراقبات
 پدیدآورنده:  میرزا جواد آقا ملکی تبریزی 

  مشخصات نشر: : الهوت، سال 1387، تهران
------------------------------------------------------ 

کــه مهم تریــن راه  کتــاب، اصــالح باطــن و ظاهــر ســالک اســت  موضــوع اصلــی 

کــه در اصــالح اخالقــی و لســان  ایــن اصــالح، مراقبــت نمــودن از روزهایــی اســت 

ــر  ــه از نظ ک ــت  ــی اس ــا آوردن اعمال ــه ج ــت و ب ــوص اس ــوص و منص ــرع، مخص ش

کمــاالت انســانی نائــل می کنــد و  شــرع و اخــالق، ســالک را بــه فضایــل اخالقــی و 

ــد.  ــق می گردان
ّ
ــه اخــالق الهــی، متخل او را ب

کتــاب، مشــتمل بــر یــک مقدمــه، دوازده فصــل )بــه ازای دوازده مــاه ســال(  ایــن 

و یــک خاتمــه اســت:

ی و توّجه به مغفرت الهی  	 مقدمه: در بیان تأّمل در نعمت های دنیوی و اخرو

و اصالح قلب و تسلیم امر الهی و نوحه گری بر اعضا و مناجات با حق تعالی؛ 

	 فصــل اّول: در بیــان مراقبت هــای مــاه محــرم الحــرام، یــادآوری مصائــب امــام 

حســین، اعمــال دهــۀ اّول، تأثیــر مراقبت هــا و تعظیــم شــعائر اهلل؛ 

یــارت اربعیــن، حضــرت  	 فصــل دوم: در بیــان مراقبت هــای مــاه صفــر الخیــر، ز

 .و امــام حســن رســول

 ،فصل سوم: در بیان مراقبت های ماه ربیع األّول، والدت حضرت رسول 	

 ازدواج حضرت رسول ،خالفت امام عصر ،وفات امام حسن عسکری

با حضرت خدیجه، اسامی حضرت رسول و... ؛ 

	 فصــل چهــارم: در بیــان مراقبت هــای مــاه ربیــع الثانــی و والدت حضــرت امــام 



سطح سه / آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی/خودسازی و معنویت اسالمی282

حسن عســکری ؛ 

امــام  والدت  و  ااُلولــی  جمــادی  مــاه  مراقبت هــای  بیــان  در  پنجــم:  فصــل   	

ســجاد؛ 

حضرت  وفات  اآلخرو  جمادی  ماه  مراقبت های  بیان  در  ششم:  فصل   	

فاطمهوفضایل ایشان؛ 

	 فصــل هفتــم: در بیــان مراقبت هــای مــاه رجــب الحــرام، مناجــات مــاه رجــب، 

معنــای مــاه حــرام، اعمــال شــب اول، شــب رغائــب و اعمــال آن، فضیلــت روزه 

در مــاه رجــب و...؛ 

مناجــات  المعّظــم،  شــعبان  مــاه  مراقبت هــای  بیــان  در  هشــتم:  فصــل   	

شــعبانیه، فضیلــت روزۀ آن، والدت امــام حســین، نیمــه شــعبان، والدت 

و...؛ نیمه شــعبان  شــب  فضیلــت   ،حجــت حضــرت 

	 فصــل نهــم: در بیــان مراقبت هــای مــاه رمضــان المبــارک، فضایــل و فوایــد 

و...؛ روزه داران  اقســام  روزه،  مراتــب  گرســنگی، 

	 فصــل دهــم: در بیــان مراقبت هــای مــاه شــّوال و اعمــال روز عیــد و متذکــر 

شــدن بــه حــال امــام زمــان و مراقبــت روز عیــد و قرائــت دعاهــای آن، و بیــان 

ــال آن؛ ــّوال و اعم ــاه ش م

	 فصل یازدهم: در بیان مراقبت های ماه ذی القعدة و روزۀ آن، عمل شب نیمۀ 

یارت  آن و روز دحو االرض و شرافت آن و اسرار اعمال و مناسک حج، آداب ز

و...؛  بقیع ائمه  یارت  ز و  او،  ضریح  مقابل  در  توقف  و   اسالم پیامبر 

ــۀ اول  ــت ده ــة، فضیل ــاه ذی الحج ــای م ــان مراقبت ه ــم: در بی ــل دوازده 	 فص



283 سطح سه / آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی/خودسازی و معنویت اسالمی

کــه در دهــۀ اول آمــده و اعمــال شــب و روز عرفــه، اعمــال شــب و روز  آن، اعمالــی 

عیــد قربــان، در فضیلــت و اعمــال روز عیــد غدیــر، منزلــت و اعمــال روز مباهلــه، 

نــزول ســوره انســان در شــأن اهــل بیــت و... .

	 خاتمــه: در بیــان به جــا آوردن اعمــال بــه قــدر امــکان، و اجتنــاب از غــرور، و 

ــر انجــام اعمــال، و اهتمــام در تحصیــل  ــادر نبــودن ب وظایــف بنــده در صــورت ق

ــد. ــا خداون ــی و باطــن عبــادت و مناجــات مؤلــف ب ــه معان اخــالص، و توجــه ب

علی رضــا  محــدث،  ابراهیــم  ترجمــه  کــه  شــده  ترجمــه  بارهــا  کتــاب  ایــن 

کریــم فیضــی، محمدجــواد  ی، محمــد راســت گو، میــرزا حکیــم خســرانی،  خســرو

آنهاســت. از  نمونــه ای  میرزایــی  کبــر  علی ا و  مولوی نیــا 

آن عالــم بزرگــوار در عیــد قربــان ســال 1343 ق در قــم چشــم از جهــان فروبســت 

و در قبرســتان شــیخان ایــن شــهر مقــدس مدفــون شــد.
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 عنوان کتاب: تذکرة المّتقین
 پدیدآورنده: محّمد بهاری همدانی

کتابستان معرفت، سال 1397، قم   مشخصات نشر:  
------------------------------------------------------ 

کتاب  گردآورندهݘ  تذکرة المتقین یعنی آنچه موجب یادآوری پرهیزگاران است. 

که در نجف  عالم زاهد شاعر، شیخ اسماعیل تبریزی متخلص به تائب است 

ی اصفهانی علم آموخت و از  از بزرگانی همچون آخوند خراسانی و آیت اهلل غرو

اساتید نامدار اخالق و عرفان هم چون شیخ محمد بهاری و سید احمد کربالیی 

بهره برد و در 17 ربیع الثانی 1374 ه.ق در 88 سالگی در مشهد مقدس از دنیا 

کتاب تذکرة المتقین مشهورترین اثر ایشان است. رفت. 

کتاب بدین قرار است: مباحث این 

1. آداب سلوک:

آداب ســلوک، تألیــف مرحــوم آیــت اهلل شــیخ محمــد بهــاری، ایــن رســاله را 

کــه عــازم ســفر حــج بــوده، نوشــته اســت و  گردانش  مرحــوم بهــاری بــه یکــی از شــا

یــارت، آداب  در هفــت بخــش مطالــب مهمــی را آورده اســت )آداب حــج، آداب ز

توبــه، آداب مراقبــه، آداب رفاقــت، آداب ســلوک بــا همســر و آداب تربیــت اوالد(؛

2.مطالبــی از مرحــوم بهــاری )در صفــات علمــای حّقــه و صفــات علمــای ســوء، 

ــام شــیخ احمــد و دســتورالعمل هایی  ــه ن ــه فــردی ب یــک دســتورالعمل مکتــوب ب

گردان خــود و یــا دیگــران نوشــته اند(؛ کــه ایشــان بــه شــا

کربالیی؛ 3. نوشته هایی از مرحوم سید احمد 

4. نوشته هایی از مرحوم مالحسین قلی همدانی؛
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کــه دســتوراتی اســت عرفانــی بــه  5. دو نامــه از مرحــوم مولــی محمــد بیدآبــادی 

گردانش. شــا

انصاف این است که کتاب تذکرة المتقین از بهترین کتاب های عرفان عملی 

مالحسین قلی  مرحوم  عرفانی  روش  و  عمق  معرفی  در  و  است  پارسی  زبان  در 

گردانش  -که شهید مطهری این روش را برترین می داند  -بهترین اثر  همدانی و شا

موجود است. در این کتاب گوهرهای درخشنده ای دیده می شود که گاه در هیچ 

زیرا عارفانی همانند مالحسین قلی  باشد،  باید چنین  و  نیست  کتاب دیگری 

نوابغ عارفان شیعی اند  از  ئی  کربال همدانی، شیخ محمد بهاری و سید احمد 

کبر را با هم دارا می باشند.  که فقه اصغر و ا



سطح سه / آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی/خودسازی و معنویت اسالمی286

 عنوان کتاب: مقاالت، جلدهای1تا3  
 پدیدآورنده:  محّمد شجاعی

  مشخصات نشر: سروش، سال1392، تهران
------------------------------------------------------ 

جلد اول: مبانی نظری تزکیه )چه بوده ایم، چه گشته ایم و چه می توانیم باشیم؟( 

شامل این مباحث است: 

حقیقت اصلی انسان و صورت اولیهݘ او؛ 

حقیقــت اصلــی روح انســان و صــورت اصلــی آن، مظهــر و مجــالی وجــه اهلل و 

جلــوه گاه اســما و صفــات حــق اســت. 

جلــد دوم: طریــق علمــی تزکیــه )1(: یقظــه یــا جــذب ربوبــی توجــه یــا بازگشــت بــه 

حضــرت مقصــود تطهیــر باطــن یــا توبــه از رذایــل اوصــاف و اخــالق. 

اســتضائه از مقــام والیــت مطلقــه بــرای حصــول یقظــه: اصــل یقظــه و انتبــاه، 

یعنــی نــور یقظــه و جــذب حــق، چــه بــه ظاهــر بــر اثــر تــالوت آیــات و تدبیــر در آنهــا 

، چــه بــر اثــر تفکــر در آیــات وجــود و چــه بــه نحــو دیگــر باشــد بــه حکــم مشــیت حــق 

و به مقتضــای والیــت مطلقــه تکوینیــه، از طریــق حاملیــن مقــام والیــت مطلقــه 

خواهد بود، چه انســان خود به این امر توجه داشــته باشــد و چه غافل از آن باشــد.

نوشــتار حاضــر طریقــهݘ عملــی تزکیــه نفــس و چگونگــی توبــه و شــرایط آن را بیــان 

ــه صــراط مســتقیم در ســلوک الــی اهلل را شــرط الزم در  مــی دارد؛ نویســنده التــزام ب

تمامــی ایــن راه دانســته و یقظــه و انتبــاه بــه معنــی بیــدار شــدن و بــه خــود آمــدن و 

گشــتن را اولیــن قــدم و یــا اولیــن مســئله در ســلوک الــی اهلل برمی شــمرد و بــه  متنبــه 

بیــان آثــار یقظــه و انتبــاه می پــردازد.
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بــه بررســی مفهــوم توبــه و چگونگــی انجــام آن در اجــزای  در ادامــه نویســنده 

مراحــل  چگونگــی  پایــان  در  و  می پــردازد  انســان  رفتــاری  و  اخالقــی  مختلــف 

را ذکــر می نمایــد.  الــی اهلل  مراقبــه در ســلوک 

جلــد ســوم: طریــق عملــی تزکیــه )2(: طلــب و مجاهــدت، مرتبــهݘ اول مراقبــه، 

مرتبــهݘ دوم مراقبــه.

دازد و در طلب 
ُ

بعد از توبه و بازگشت، سالک باید آن قدر در میدان طلب بگ

وقتی  شود.  نایل  مقصود  به  تا  برندارد  طلب  از  دست  و  برآید  مقصود  حضرت 

و  محرمات  ارتکاب  از  و  واجب  تضییع  یا  ترک  از  یعنی  حرام  افعال  از  سالک 

ی به حضرت  کرد و رو معاصی و به موازات اینها از رذایل اوصاف و اخالق توبه 

مقصود آورد، باید سر در میدان طلب نهد و در مقام طلب، کامال جدی باشد... .
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 عنوان کتاب: أسرار الصالة
 پدیدآورنده: میرزا جواد آقا ملکی تبریزی؛ مترجم: صادق حسن زاده و علی خلیلی

  مشخصات نشر: کیش مهر، سال 1388، قم
------------------------------------------------------  

کتــاب بــه زبــان عربــی نوشــته شــده و موضــوع آن در بیــان رمــوز و اســرار نمــاز  اصــل 

اســت و در ســّر هــر یــک از اعمــال و آداب نمــاز، مطالــب ارزنــده ای را بــه خواننــده 

کتــاب بــه صــورت حرفــه ای انجــام نگرفتــه و  ارائــه می دهــد. هــر چنــد فصل بنــدی 

یافــت  کلــی می تــوان در قســمتی از فصــول آن شــماره گذاری نشــده، اّمــا بــا نگاهــی 

کتــاب در ســه بخــش تدویــن شــده اســت:  کــه 

	  بخش اول: در مقدمات نماز؛ 

	  بخش دوم: در مقارنات )واجبات( و حقیقت نماز؛

	  بخش سوم: در تعقیبات نماز. 

گرفتــن از ایــن اســرار و توجــه دادن  ــا اســرار طهــارت و عبــرت  کتــاب ب مطالــب 

اینکــه اصــل طهــارت بعــد از طهــارت صــوری، طهــارت قلــب و  بــه  خواننــده 

باطــن اســت و انســان در تمــام حــاالت محتــاج بــه توبــه اســت، آغــاز می شــود. در 

کیفیــت محاســبه نفــس و برخــی  همیــن مبحــث مؤلــف بــه آداب توبــه صحیــح و 

ــاب اشــاره می کنــد.  ــزرگان در ایــن ب حــاالت ب

کتــاب عبــارت اســت از: مراتــب توبــه، آداب توبــه،  برخــی از عناویــن مهــم ایــن 

مقصــود از همــه اعمــال ظاهــری بــرای طهــارت قبــل از نمــاز امــر معنــوی و تصفیــه 

باطــن اســت، مومــن بایــد در همــه امــور امــر آخــرت را بــر امــور دنیایــی مقــدم بــدارد، 

لبــاس نمازگــزار و مســتحبات آن، اهتمــام بــه اوقــات شــریفه، وقــت نمازهــای 
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گــر چنان کــه  کیــد شــارع بــر حضــور در مســاجد، نمــاز ا واجــب، مــکان نمازگــزار و تا

شایســته اســت انجــام شــود آدمــی را از فحشــاء و منکــرات باز مــی دارد، احوالی که 

کامــل می شــود، حقیقــت معنــای حضــور قلــب، لــزوم خــوف  نمــاز بــه واســطه آنهــا 

کــه در ایــن بــاب رســیده، شــب زنــده  از خــدا و فضیلــت آن و آیــات و روایاتــی 

داری و حــاالت مولــی علــی در شــب، امیــدواری و حســن ظــن بــه خــدا، قیــام 

گفتــن اذان و اقامــه،  و حقیقــت آن، نیــت و حقیقــت آن، مراتــب اخــالص، آداب 

کــه بــرای انســان در قرائــت نمــاز  حقیقــت نمــاز، حقیقــت تکبیــر، حجاب هایــی 

پیــش می آیــد، تاثیــر قــاری قــرآن در هنــگام قرائــت، حقیقــت عبودیــت، حقیقــت 

ســجده، معنــای تشــهد، شــباهت نمــاز بــا روز قیامــت، نهــی از تــرک نمــاز شــب، 

آداب نمــاز شــب، دعاهــا و مناجات هــای بــزرگان دیــن، نمــاز جماعــت، اتحــاد 

قلــوب مؤمنیــن و ... .

 



سطح سه / آداب و اخالق بندگی، فردی و اجتماعی/خودسازی و معنویت اسالمی290

 عنوان کتاب: اسرار الصالة
 پدیدآورنده: عبداهلل جوادی آملی؛ مترجم: علی زمانی قمشه ای با عنوان »رازهای نماز«

  مشخصات نشر: اسراء، سال 1397، قم
------------------------------------------------------ 

یکــردی  کــه بــا رو کتــاب أســرار الصــالة در بیــان اســرار ایــن عبــادت بی بدیــل اســت 

روایــی، بــه زبــان عربــی، توســط آیــت اهلل جــوادی آملــی در یــک جلــد بــه نــگارش 

درآمــده اســت. 

ــگاه  ــز جای ــّر و نی ــارۀ س ــی را درب ــه توضیحات ک ــت  ــل اس ــک مدخ ــاب، داراى ی کت

ــت:  ــده اس ــن ش ــش تدوی ــه بخ ــاز آورده و در س نم

	  بخش اول: اسرار مقدمات نماز؛ 

	  بخــش دوم: اســرار اجــزاى نمــاز )اســرار تکبیــرة االحــرام، اســرار نیــت، ســّر 

قرائــت، ســّر قیــام و ســّر قنــوت و...(؛

	  بخش سوم: اسرار تعقیبات نماز.

ــام رازهــای نمــاز منتشــر  ــا ن ــی قمشــه ای ترجمــه و ب کتــاب توســط علــی زمان ایــن 

شــده اســت.
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 عنوان کتاب:  اسرار الصالة )مختصر مصباح النجاة فی اسرار الصالة و سّر 
االستغفار بین السجدتین(

 پدیدآورنده: شیخ عبدالحسین طهرانی؛ تلخیص: رضا استادی
کتاب جمکران، سال 1390، قم   مشخصات نشر: 

------------------------------------------------------ 

کــه بــه اهتمــام بــه  گونــه ای تنظیــم شــده  کتــاب شــریف مصبــاح النجــاة بــه  اصــل 

کــه بــرای آنهــا  نمــاز، آداب، افعــال و اقــوال نمــاز و اســرار و حکمت هــای متعالــی 

وجــود دارد پرداختــه و مشــتمل بــر مطالــب دقیــق و ظریــف در ایــن زمینــه اســت. 

کتاب از پنج مقدمه، چهل و سه فصل و یک خاتمه تشکیل شده است.  این 

کتاب به مسائلی مثل فضیلت علم و علما، فضیلت  مؤلف در مقدمه های 

که نماز مستجمع صفات همه عبادات بدنی  نماز، عقاب تارک الصالة و این 

و  و استغفار  توبه  به حقیقت  را  کتاب  از  ی بخشی  و مالی است، می پردازد. و

هم چنین اسرار استغفار بین دو سجده اختصاص داده و به آیات و روایاتی در 

کرده است. این باره اشاره 

کتــاب نگاشــته اند، آن را اثــری  کــه بــرای  کوتــاه  آیــت اهلل اســتادی در مقدمــه ای 

کوشــش فــراوان و دقــت شایســته نســبت بــه تصحیــح  کــرده و بــا  ســودمند معرفــی 

عبــارات، تنقیــح مطالــب و ذکــر منابــع آیــات و روایــات، اقــدام بــه تلخیــص ایــن 

کتــاب نمــوده اســت.
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 عنوان کتاب:  سّر الصالة 
پدیدآورنده:  سّید روح اهلل موسوی خمینی 

  مشخصات نشر: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سال 1392، تهران
------------------------------------------------------ 

کتابــی  کامــل ســّر الصــالة معراج الســالکین و صالة العارفیــن،  ســّر الصــالة بــا نــام 

اســت عرفانــی دربــارۀ حقیقــت نمــاز. 

کتــاب، بــه بیــان چگونگــی نمــاز، حضــور قلــب،    حضــرت امــام در ایــن 

ک، مــکان و لبــاس و بــدن نمازگــزار، وقــت نماز، ســّر اســتقبال  طهــارت بــا آب و خــا

کعبــه و اســرار واجبــات نمــاز -بــه زبــان اهــل عرفــان -پرداختــه  اســت. ایشــان در 

ایــن اثــر بــه تفــاوِت میــان نمازهــای اهــل ایمــان و اهــل باطــن، اصحــاب حقیقــت 

و اصحــاب ســّر، اصحــاب قلــوب و اصحــاب جــذب، اصحــاب والیــت و اربــاب 

صحــو بعــد المحــو در الیه هــا و ســطوح مختلــف پرداختــه اســت. 

مؤلــف بــه لحــاظ جامعیــت در فنــون و علــوم اســالمی، ســعی نمــوده اســت 

مهم تریــن رازهــای ایــن عــروج ایمانــی را از مقدمــات نمــاز تــا مقارنــات و مناســبات 

کنــد. ــر اصــول و امهــات مســائل عرفانــی و برهانــی و قرآنــی بیــان  ــا انطبــاق ب آن ب

کتاب را معراج السالکین و صالة العارفین  امام در نسخه دست نویس، نام 

کرده است به لحاظ آن که  کتاب به سّرالصالة شهرت پیدا  نهاده است ولی این 

کتاب اسرار و رازهای نماز می باشد. موضوع این 

کتــاب مشــتمل بــر یــک مقدمــه )در شــش فصــل( و دو مقالــه )مقالــه اول در  ایــن 

ده فصــل و مقالــه دوم در دوازده فصــل( و یــک خاتمــه )در بیــان اســرار تکبیــرات 
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ثــه اختتامیــه و دعــا و ختــم( اســت. ثال

چاپ جدید این کتاب مشتمل بر مقّدمۀ آیت اهلل جوادی آملی، وصیت نامه ای 

اخالقی از خمینیخطاب به فرزندش مرحوم حاج سید احمد، متن اصلی 

کتاب، فهرست های راهنما و تصویر کامل دست خط نسخۀ اصل کتاب است.
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 عنوان کتاب:  رسالهݘ سیر و سلوک
کوشش: رضا استادی  پدیدآورنده: سّید مهدی طباطبایی)سّید بحرالعلوم(؛ به 

  مشخصات نشر: بنیاد فرهنگی امام رضا، سال 1401 ق، تهران
------------------------------------------------------ 

موضــوع ایــن رســاله، اخــالق عملــی و یــک دوره ســیر و ســلوک عرفــان اســالمی 

مــه بحرالعلــوم و صّحــت 
ّ

اســت. در ایــن رســاله، عــالوه بــر شــرح حــال مرحــوم عال

کیفّیــت و  انتســاب ایــن رســاله بــه ایشــان، حقیقــت و مقصــد ســلوک إلــی اهلل، 

مــه بحرالعلــوم بــا شــرحی تفصیلــی از ایشــان 
ّ

آثــار ســلوک إلــی اهلل و طریــق ذکــر عال

گردیــده اســت. بیــان 

در خصــوص نــام ایــن رســاله، اختــالف نظــر اســت؛ زیــرا مؤلــف، نــام مشــخصی 

چهــارم  فصــل  رســاله  دوم  بخــش  در  لکــن  اســت؛  نکــرده  انتخــاب  آن  بــرای 

می فرمایــد: »و ایــن تحفــه را بــه طریــق ذکــر خــود اجمــااًل ختــم می کنــم«. 

و  تزکیــه  و  تهذیــب  صــراط  در  کــه  مخصــوص  افــراد  بــرای  رســاله  ایــن  البتــه 

تحصیــل هــدف عالــی روحانــی باشــند، نوشــته شــده اســت، نــه بــرای عمــوم اهــل 

کــه در رشــته های مختلــف زحمــت می کشــند و از ایــن لحــاظ بعیــد نیســت  علــم 

کــه از وجــود چنیــن رســاله ای، تنهــا عــده ای مخصــوص اطــالع می داشــتند و 

حتــی ممکــن اســت خــود ســّید نیــز بــه خاطــر برخــی مصالــح، نمی خواســته اســت 

کتــاب شــریف در دســترس عمــوم قــرار بگیــرد و حــق هــم همیــن اســت.  ایــن 

ویــژه ای  اهمیــت  از  آن  ــف 
ّ
مؤل و  رســاله  ایــن  دربــارۀ  کــه  مطالبــی  جملــه  از 

برخــوردار اســت، مســأله اســتاد و شــیخ و راهنماســت؛ زیــرا در ایــن رســاله بــه 

ــت.  ــده اس ــان آم ــه می ــخن ب ــام، س ــتاد ع ــیخ و اس ــون، از ش گ گونا ــبت های  مناس
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کــه  ــر دو بخــش اســت و هــر بخــش، شــامل چنــد فصــل  ایــن رســاله، مشــتمل ب

ــت:  ــرح اس ــن ش ــار بدی ــه اختص ــرفصل ها ب ــن س عناوی

کلــی از حقیقــت ســلوک إلــی اهلل و مقصــد آن و 	   بخــش اّول: در بیــان طــرح 

ــم قبــل و بعــد آن:  ــم خلــوص و عوال شــرح منــازل عال

 *    فصــل اّول: در بیــان خاصیــت عــدد چهــل در ظهــور اســتعدادها و تکمیــل 
ملکه هــا در پیمــودن منــازل و ســپردن مراحــل؛ 

که بقای به معبود است؛  *    فصل دوم: در بیان شناخت اجمالی هدف 
 *    فصــل ســوم: در بیــان دخــول بــه عالــم خلــوص و معرفــت آن، و خلــوص و 

اخــالص؛ 

 *    فصــل چهــارم: در بیــان ســیر در منــازل چهل گانــۀ عالــم خلــوص و شــرح 
اجمالــی عوالــم مقــدم بــر عالــم خلــوص.

بخش دوم: در بیان طریقۀ سیر و سلوک به سوی حق:	 

 *    فصل اّول: در بیان اجمالی سیر و سلوک به سوی حق؛
 *    فصل دوم: در بیان تفصیلی سیر و سلوک به سوی حق.
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 عنوان کتاب:  رسالة الوالیة )طریق عرفان(
 پدیدآورنده: سّید محّمد حسین طباطبایی؛ شرح و ترجمه: صادق حسن زاده؛ 

مقدمه و تقریظ: عالمه حسن حسن  زاده آملی

  مشخصات نشر: آیت اشراق، سال 1396، قم
------------------------------------------------------ 

مه سّید محّمدحسین طباطبایی، رسالة الوالیة 
ّ

کم نظیر عال یکی از آثار نفیس و 
که به زبان عربی نوشته شده و در عین اختصار و ایجاز، مطالبی محوری  است 
مه در 

ّ
از رازهای نهفتۀ دین، پرده برداشته است. مرحوم عال را مطرح ساخته و 

کمال حقیقی انسان را  گفته و  این رساله از »والیة اهلل« و »ولّی اهلل« شدن سخن 
در سایۀ پذیرش والیت الهی امکان پذیر دانسته است؛ یعنی انسان در ذات خدا 

کسی الیق عنوان ولّی الهی می گردد. فانی و در بقای او باقی شود و چنین 
کــه در آن، شــرح ســیر  مــه طباطبایــی اســت 

ّ
ایــن رســاله در واقــع، »ســفرنامه« عال

کــرده اســت.  و ســفر معنــوى خویــش را بازگــو 
کتاب، شامل پنج فصل است: 

	  فصل اّول: بیان اینکه که ظاهر دین، باطنی دارد و صورت حّقۀ آن، حقایقی. 
	  فصل دوم: ارتباط عالم ماده و عالم مثال و علم عقل با یکدیگر؛

	  فصل سوم: امکان پذیر بودن راهیابی به باطن عالم و اسرار غیب و ارتباط با 
ماورای طبیعت؛

	  فصل چهارم: طریق وصول و دستیابی به شهود حقایق و لقاء اهلل؛
	  فصل پنجم: توضیح بیشتر مطالب فصل دوم. 
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 عنوان کتاب: عرفان اسالمی، جلد1 )شرحی جامع بر صحیفۀ سجادیه(
 پدیدآورنده:  ناصر مکارم شیرازی

  مشخصات نشر: انتشارات امام علی بن ابی طالب، سال 1395، قم
------------------------------------------------------ 

کتابــی اســت در زمینــۀ عرفــان اســالمی و شــاخ و برگ هــای آن و طــرق ســیر و 

ی بــا توجه بــه منابع  کــه بــا همــکاری گروهــی از اندیشــمندان حــوزو ســلوک الــی اهلل 

معتبــر اســالمی تحــت اشــراف آیــت اهلل مــکارم شــیرازی نگاشــته شــده اســت. 

کتــاب، معرفــی راه وصــول بــه قــرب پــروردگار از نزدیک تریــن راه  هــدف از نــگارش 

کریــم  کمــک قــرآن  کــه بــه  کننــده اســت  گمــراه  کاذب و  در بیــن انبــوه عرفان هــای 

و رهنمودهــای مقّربــان درگاه الهــی و آموزه هــای عقالنــی )در ســایۀ شــرح صحیفــۀ 

گرفتــه اســت. ســجادیه(، در اختیــار طالبــان ایــن راه و عاشــقان اهلل قــرار 

ــف چگونگــی حرکــت در ســیر و ســلوک إلــی اهلل و حصــول 
ّ
کتــاب، مؤل در آغــاز 

ــه  کتــاب در پــی پاســخ گویی ب کــرده اســت. از ایــن رو  حقیقــت عرفــان را مطــرح 

از قبیــل:  کلیــدی در مســأله عرفــان اســت؛ پرســش هایی  برخــی پرســش های 

کیســتی راهنمــا و اســتاد در مقولــۀ عرفــان و پاســخ بــه چیســتی اذکار و  چیســتی و 

ــه آنهــا. ــرۀ شــرع و عقــل و پاســخ ب یاضت هــا در دای ر

و  آیــات  دایــرۀ  در  معرفــت  و  عرفــان  اصطالحــی  و  لغــوی  تبییــن  همچنیــن 

کــه موجبــات درخشــش عرفــان منبعــث از آموزه هــای اســالمی را در  احادیثــی 

قالــب عرفــان نظــری، عرفــان عملــی و عرفان قلبی و شــهودی توضیح داده اســت.

مطالــب مــورد بحــث در کتــاب عبارت انــد از: تبییــن حقیقت عرفــان، بهره گیری 

از منابــع متعــدد قرآنــی، روایــی و ادبــی، ترســیم شــهود باطنــی و مقــام بندگــی، 
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اهتمــام بــه ســبک زندگــی اســالمی، تبییــن نســخه های قرآنــی در عرفــان اســالمی، 

کیــد بــر لــزوم صیانــت از عقــل و شــرع، تشــریح روش شناســی  عرفــان اســالمی و تأ

عرفانــی عرفــای اســالمی، لــزوم رعایــت آداب عرفانــی، آموزه هــای قرآنــی و روایــی 

یــای صادقانــه،  کشــف، شــهود و رؤ چــراغ راه ســالکان إلــی اهلل، تأّملــی بــر مســأله 

کاذب و فرقه هــای  بــه عرفان هــای  مســأله وحــدت وجــود، روشــن گری نســبت 

نوظهــور، تبییــن حقیقــت عرفــان نظــری و عرفــان عملــی در آموزه هــای عرفانــی 

صحیفــۀ ســجادیه.

کتــاب، اســناد صحیفــۀ ســجادیه بــه طــور جامــع بررســی شــده  در بخــش پایانــی 

 گوینــدۀ بزرگــوار آن، یعنــی امــام ســجاد گردیــده و بــا  یخچــۀ آن تبییــن  و تار

آشــنایی بیشــتری حاصــل شــده اســت.
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 عنوان کتاب: عرفان اسالمی در متون عالمان شیعی
 پدیدآورنده: محّمد فنایی اشکوری

  مشخصات نشر: مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی، سال 1396، قم
------------------------------------------------------ 

ــانگر  ــدودی، نش ــا ح ــه ت ک ــد  ــی را برگزین ــت متون ــیده اس کوش ــر  ــن اث ــده در ای نگارن

دیدگاه هــای عرفــای شــیعی در مباحــث مختلــف عرفانــی باشــد؛ بــه عبــارت 

کــه در متــون عالمــان شــیعی آمــده  دیگــر، غــرض ارائــه مباحــث عرفانــی آن گونــه 

کــه مســتقیمًا از منابــع دینــی قــرآن و ســّنت اســتخراج  اســت، نــه ارائــه عرفانــی 

گرچــه عارفــان شــیعی می کوشــند از منابــع دینــی در ایــن زمینــه  شــده باشــد. 

ــع  یکــرد او در فهــم و تفســیر مناب ــم و رو ــا مبانــی فکــری هــر عال کننــد، اّم اســتفاده 

نویســندگان  آثــار  از  موجــود  متــون  بدیــن جهــت چــون  نیســت.  بی اثــر  دینــی، 

یکــرد و ســبک نــگارش نیــز  مختلــف انتخــاب شــده اســت، تنــوع در ســالیق و رو

کلیــت نظــام فکــری عرفانــی  اجتناب ناپذیــر اســت. لــذا بــرای این کــه خواننــده بــا 

کوشــش شــده اســت متــون برگزیــده اهــم مباحــث  عالمــان شــیعی آشــنا شــود، 

عرفانــی در ُبعــد نظــری و عملــی را پوشــش دهنــد.

خوانندهݘ این اثر الزم است عالوه بر آشنایی با زبان عربی در حّد مطالعۀ متون 

کالم  تخصصی الهیاتی، الاقل یک دوره فلسفۀ اسالمی در حّد نهایة الحکمة و 

را آموخته باشد. هم چنین برای استفادۀ بیشتر  اسالمی در حّد تجرید االعتقاد 

عرفان  درسی  واحد  دو  یا  عرفانی  متن  یک  آن،  خوانندۀ  است  الزم  اثر،  این  از 

گذرانده باشد. اسالمی را نیز 

ی اّمهــات مباحــث  کــه حــاو کتــاب، در بیســت فصــل طراحــی شــده اســت  ایــن 
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ــی در ســه قلمــرو می گنجــد:
ّ
کل عرفانــی اســت. ایــن مباحــث بــه طــور 

که به فلسفۀ عرفان تعلق دارد؛ 1. مباحث مقدماتی 

2. مباحث مربوط به عرفان نظری؛

3. مباحث مربوط به عرفان عملی.

کتــاب، فصلــی مقدماتــی دربــارۀ چیســتی عرفــان و جایــگاه عرفــان در  در آغــاز 

ــی و دیــدگاه مقبــول در عرفــان را عرضــه 
ّ
کل کــه خطــوط  اســالم و تشــّیع ارائــه شــده 

می کنــد.

کوتاه برای ورود به بحث ارائه شده است.  در ابتدای هر فصل، مقّدمه ای 

در پایــان هــر فصــل نیــز پرســش هایی بــرای مــرور اهــّم مباحــث و تفّکــر دربــارۀ آنهــا 

طرح شــده اســت. 
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عنوان کتاب: تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی 
پدیدآورنده: سّید روح اهلل موسوی خمینی 

  مشخصات نشر: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سال 1388، تهران
------------------------------------------------------ 

کــه توســط  کتــاب، دفتــر چهــل و چهــارم از آثــار موضوعــی تبیان هاســت  ایــن 

مؤسســۀ تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی اســتخراج و تنظیــم شــده اســت. ایــن 

ــناد  ــات و اس ــفاهی و تألیف ــار ش ــه از آث ک ــت  ــان اس ــوا و عرف ــالق، تق ــارۀ اخ ــر درب اث

مکتــوب حضــرت امــام، تهیــه و در ســه بخــش: تهذیــب نفــس، ســیر و ســلوک 

و منــازل و مقامــات ســلوک، تنظیــم شــده اســت. 

در تنظیــم قطعــات منتخــب هــر یــک از فصــول و عنوان هــای فرعــی، ترتیــب 

ک عمــل بــوده اســت، نــه توالــی  یخــی صــدور آنهــا از طــرف امــام، مــال و توالــِی تار

اســاس شــماره مسلســل  بــر  هــم  کامــل مآخــذ  منطقــی مطالــب. مشــخصات 

کتــاب آورده شــده اســت.  منــدرج در پایــان هــر فیــش در انتهــای 

کتاب عبارت اند از: بخش ها و فصل های 

  * بخش اّول: تهذیب نفس : 

   فصل اول: اهمیت و ضرورت تهذیب نفس؛    	 

  فصل دوم: انبیا و تهذیب؛ 	 

  فصل سوم: علم و تهذیب نفس؛      	 

فصل چهارم: جوانان و تهذیب نفس؛ 	 

   فصل پنجم: مفاسد و نتایج عدم تهذیب نفس ؛ 	 

    فصل ششم: آثار و فواید تهذیب نفس.  	 
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  * بخش دوم: سیر و سلوک : 

   فصل اول: سلوک و مراحل و مراتب سالکان  ؛ 	 

کیفیت سلوک  ؛ 	    فصل دوم: نکته هایی در 

  فصل سوم: ظاهر و باطن؛   	 

فصل چهارم: حجاب ها و موانع  .	 

* بخش سوم: منازل و مقامات سلوک : 

محاسبه؛  مراقبه،  مشارطه،  سوم:  عزم،     فصل  دوم:  فصل  یقظه  ،  اول:     فصل 

فصل چهارم: توبه،     فصل پنجم: تفکر،   فصل ششم: تذکر و ذکر،   فصل هفتم: 

خوف و رجا،    فصل هشتم: زهد،   فصل نهم: اخالص ،   فصل دهم: صبر،   فصل 

یازدهم: رضا،     فصل دوازدهم: تسلیم و استسالم،   فصل سیزدهم: توکل،   فصل 

چهاردهم: شکر و   فصل پانزدهم: تواضع  .
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 عنوان کتاب:  معیشت پرهیزگارانه
پدیدآورنده: سّید علی خامنه ای 

  مشخصات نشر: مؤسسه پژوهشی -فرهنگی انقالب اسالمی، سال 1397، تهران
------------------------------------------------------ 

کتــاب حاضــر دربرگیرنــدۀ بیانــات مقــام معظــم رهبــری در موضــوع »تقــوا« 
اســت. ایشــان در ســخنان مختلــف خــود به ویــژه در خطبه هــای نمــاز جمعــه 
کارگــزاران نظــام و هم چنیــن در دیدارهــای مــاه مبــارک رمضــان، بــه  و در جمــع 

بحــث دربــارۀ تقــوا پرداخته انــد.
بی تقوایی،  یان های  ز و  آن  آثار  و  اهّمیت  بیان  و  تقوا  مفهوم  تعریف  با  ایشان 
کرده اند. شرح اقسام تقوا و عرصه های  مخاطبان خود را به رعایت تقوا سفارش 

کتاب است.  آن و راه کارهای دست یابی به تقوا نیز بخش دیگری از مباحث 
کتــاب معیشــت پرهیزگارانــه، تــالش شــده اســت تــا حــّد ممکــن  در تدویــن 
بــا دســته بندی  گردیــده  از درج مطالــب مشــابه پرهیــز شــود. هم چنیــن ســعی 
بیانــات ایشــان، ســاختاری از ایــن بحــث در اختیــار مخاطــب فرهیختــه قــرار 
کــه ایشــان در بیشــتر بیانــات، تعریــف و آثــار و اهّمیــت  گیــرد، اّمــا بــا توّجــه بــه ایــن 
کنــار هــم مطــرح فرموده انــد، در برخــی از مــوارد، از تفکیــک بخش هــای  تقــوا را در 

ــت.  ــده اس ــودداری ش ــات خ بیان
کتاب در پنج فصل تنظیم شده است: این 

مفهوم شناسی تقوا؛ 	 
اهمیت و جایگاه ارزشی تقوا؛	 
یان های بی تقوایی؛	  آثار و ز
اقسام تقوا؛	 

اهمیت تقوا برای خواص.	 
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 عنوان کتاب:  روابط اجتماعی از نگاه قرآن
 پدیدآورنده: عبدالهادی مسعودی

  مشخصات نشر: انتشارات دارالحدیث، سال 1393، قم
------------------------------------------------------ 

روابــط اجتماعــی«،  ینــی چــون »مفهــوم و زمینــۀ  بــر عناو کتــاب مشــتمل  ایــن 

»گســتره ارتبــاط اجتماعــی«، »قرآن و روابــط اجتماعی«، »عبادت هــای اجتماعی 

کــم بــر روابــط اجتماعــی« اســت.  اســالم«، »آثــار روابــط اجتماعــی« و»اصــول حا

از دیگــر موضوعــات آن می تــوان بــه: همیــاری اجتماعــی، هــم دردی و ایثــار، 

گذشــت، خیرخواهــی  هم راهــی، مــدارا و نرمــی، احســان، حلــم و بردبــاری، عفــو و 

ــی و  ــاط علم ــری، ارتب ی و فرمان پذی ــرو ــخنی، پی ــینی، هم س ــی، هم نش و راهنمای

کــرد.  همســرداری، اشــاره 

ــت:  ــده اس ــان ش ــه بی ــرآن این گون ــدگاه ق ــی از دی ــط اجتماع ــاب، رواب کت ــن  در ای

اجتماعــی،  کردارهــای  همــۀ  پوشــش دهندۀ  معنــای  بــه  اجتماعــی  روابــط 

تأثیــر  جامعــه  اعضــای  یک یــک  فــردی  اراده  و  شــخصیت  از  کــه  همان گونــه 

نیــز  آنجامعــه  بــر  کــم  حا ــی 
ّ
کل بینــش  و  نگــرش  و  جهان بینــی  از  می پذیــرد، 

گرایش هــای او  از باورهــا، شــناخت ها و  نیــز  متأثــر اســت. عمــل ارادی انســان 

کــه در جامعــه دینــی، از آموزه هــای اصلــی آن دیــن برخاســته  سرچشــمه می گیــرد، 

گونــه ای ســاده می تــوان تأثیــر مســتقیم باورهــای دینــی را در روابــط  اســت. پــس بــه 

کــرد.  اجتماعــی مشــاهده 

از  کاســتن  اصــل  را  اجتماعــی  روابــط  بــر  کــم  حا اصــول  از  یکــی  نویســنده، 

نامهربانــی می دانــد و در این بــاره می نویســد: »آنچــه مهم تــر اســت، تصویــر ذهنــی 
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کــه همیشــه می خنــدد و تأییدمــان می کنــد  کســی را  مــا از نامهربانــی اســت. مــا، 

و هیــچ مخالفتــی از خــود نشــان نمی دهــد، یــار مهربــان می دانیــم و آن دیگــری را 

ی تــرش می کنــد و مخالفتــی نشــان می دهــد و خــرده ای می گیــرد،  گاه گاه، رو کــه 

یــار نامهربــان می خوانیــم؛ اّمــا ایــن پنــدار، پــرده ای بــر حقیقــت و مانعــی بــرای 

ــت«.  ــناخت اس ش

گذشــت می خوانیــم: عفــو زیبــا، رابطــه  کتــاب در خصــوص عفــو و   در ایــن 

گذشــته را دوبــاره جــان می بخشــد و لــب فروبســتن از ســرزنش و نکوهــش،  زیبــای 

دیــدۀ عفوشــونده را می گشــاید و شــخصیت عفوکننــده را در نظــر عفوشــونده، 

می کنــد. دوست داشــتنی  و  بــزرگ 
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 عنوان کتاب: رفتار اخالقی انسان با خود
 پدیدآورنده: محّمدتقی سبحانی نیا

  مشخصات نشر: انتشارات دارالحدیث، سال 1392، قم
------------------------------------------------------ 

کتاب رفتار اخالقی انسان با خود، در اهمیت »رابطۀ  انسان با خود« و »شناخت 

نفس« نگاشته شده و به تبیین و راه های دست یابی به آن پرداخته است. 

کتاب، هفت فصل دارد:  این 

هم چــون  واژگانــی  )تعریــف  کلیــات  بیــان  و  مفاهیــم  تعریــف  اّول:  فصــل    	

»رفتــار«، »اخــالق«، »ملکــه«، »خــود« و»نفــس« و مفهــوم رفتــار اخالقــی، بیــان 

رابطــۀ اخــالق بــا رفتــار و موضــوع اصالــت رفتــار یــا فضیلــت(؛ 

	  فصل دوم: مبانی رفتار اخالقی با خود )مبانی خداشناختی، انسان شناختی، 

و جهان شناختی(؛

	   فصــل ســوم: مفهــوم، اهمیــت و هــدف از اصــالح رفتــار اخالقــی انســان با خود 

و نیــز انــواع رفتارهــای ارتباطــی )ابعــاد رفتارهــای انســان و حوزه هــای رفتــاری 

ــا خــود، تأثیــر چشــم گیر رفتــار  او، اهمیــت و تأثیرگــذاری رفتــار اخالقــی انســان ب

اخالقــی انســان بــا خــود در اصــالح رفتارهــای او در همــه حوزه هــای رفتــاری(؛ 

شــناخت  ابــزار  خودشناســی،  )اهمیــت  خــود  شــناخت  چهــارم:  فصــل   	

دینــی(؛  متــون  در  خویــش  شــناخت  راه هــای  خــود،  شــناخت  انــواع  خویــش، 

	   فصــل پنجــم: چگونگــی رفتــار اخالقــی انســان بــا خــود )مواجهــهݘ شــناختی بــا 

خــود، مواجهــهݘ احساســی بــا خــود و مواجهــهݘ رفتــاری بــا خــود(؛ 

	   فصل ششم: احساس های مطلوب؛ 
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ــا خــود در دو بعــد »جســم و  	   فصــل هفتــم: چگونگــی رفتــار اخالقــی انســان ب

رفتــار« و »روح و روان«.

ــرد.  ک ــیم  ــش تقس ــه دو بخ ــیم بندی، ب ــک تقس ــوان در ی ــاب را می ت کت ــن،  بنابرای

ی مفاهیــم و مباحــث مقدماتــی، تحلیــل مفاهیــم و مبانــی  بخــش نخســت، حــاو

کــه چهــار فصــل را بــه خــود اختصــاص داده اســت و در  رفتــار بــا خــود اســت 

بخــش دوم، یعنــی از فصــل پنجــم تــا پایــان در ســه فصــل بــه موضــوع اصلــی یعنــی 

رفتــار اخالقــی بــا خــود پرداختــه شــده اســت.
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 عنوان کتاب: دروغ مصلحت آمیز
 پدیدآورنده: سّید حسن اسالمی

کتاب، سال 1393، قم   مشخصات نشر:  بوستان 
------------------------------------------------------  

کارشناســی ارشــد نویســنده و  کتــاب دروغ مصلحــت آمیــز، حاصــل پایان نامــه 

ــت:  ــش اس ــامل دو بخ ش

بخــش نخســت می کوشــد بــا ارائــۀ عناصــر ســازندۀ دروغ، تعریفــی روشــن از ایــن 

یــده و معیارهــای  کاو رذیلــت بــه دســت دهــد. آن گاه ابعــاد دروغ مصلحت  آمیــز را 

ادعایــی چنیــن دروغــی بررســی می کنــد. 

کــودکان، دروغ  بخــش دوم بــه بررســی مــوردی هشــت نــوع دروغ، ماننــد: دروغ بــه 

کــه غالبــًا بــه نــام مصلحــت  یــج دیــن و دروغ شــوهر بــه زن می پــردازد  بــرای ترو

داشــتن، مجــاز شــمرده می  شــوند. 

گزیــدۀ مهم تریــن نوشــته  های مربــوط  کــه در آن  کتــاب  وجــود پیوســتی در پایــان 

گــرد آوری شــده اســت، آن را بــه مرجعــی در ایــن  بــه  ایــن مســأله بــه زبــان فارســی 

زمینــه تبدیــل می  کنــد.

کانــت  گزیده هایــی از متــون فارســی در بخــش پیوســت، دو متــن از  عــالوه بــر 

گفتــن بــه انگیزه هــای  کــه یکــی از آنهــا »در بــاب حق پنــدارِی دروغ  هــم آمــده 

اســت. انسان دوســتانه« 
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 عنوان کتاب: نقش عادت در تربیت اسالمی
 پدیدآورنده: تقی علی اشرف جودت

کبیر، سال 1393، تهران   مشخصات نشر: امیر 
------------------------------------------------------ 

مورد  دیرباز  از  می کند،  ایفا  بشر  زندگی  در  که  مهمی  نقش  به  توجه  با  عادت، 

گرفته است. در قرون  اندیشمندان و فالسفه، به ویژه علمای اخالق قرار  توجه 

لهݘ عادت،  معاصر با پیدایی علومی از قبیل روان شناسی و تعلیم و تربیت، مساݘ

را به خود اختصاص داده است. تعریف، تقسیم بندی و بیان  جایگاه ویژه ای 

ارتباط »عادت« با مسائل دیگر، هم چنین دیدگاه اسالم و دیگر مکاتب در مورد 

کتاب است. چگونگی شکل گیری عادت، موضوع اصلی این 

کتاب با این عناوین سامان یافته است: 

»معنی و مفهوم عادت«؛ 	 

یشه ها و زمینه ها«؛ 	  »ر

»رابطۀ عادت با دیگر زمینه ها«؛ 	 

»انواع عادت«؛ 	 

»تبیین عادت«؛ 	 

»عوامل مؤثر در تشکیل عادت«؛ 	 

»رابطۀ عادت و تربیت«؛ 	 

»استفاده از عادت در ابعاد مختلف تربیت«؛ 	 

»مراحل ایجاد عادات مفید«؛ 	 

»روش های ترک عادت«. 	 
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 عنوان کتاب: تربیت اخالقی
 پدیدآورنده:  محّمد داودی؛ زیر نظر: علی رضا اعرافی

  مشخصات نشر:  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سال 1387، قم
------------------------------------------------------ 

 تربیــت اخالقــی، جلــد ســوم از مجموعــۀ چهارجلــدی »ســیرۀ تربیتــی پیامبــر

کــه بــه بررســی ابعــاد، روش هــا و اصــول تربیــت اخالقــی  و اهــل بیــت« اســت 

از دیــدگاه معصومــان می پــردازد. 

کتــاب، بــه صورتــی تحلیلــی و مختصــر و  نویســنده، هــدف خــود را از نوشــتن 

کــرده اســت: بــا ذکــر مثال هــا، شــواهد و روایــات متعــدد، طــی پنــج فصــل دنبــال 

یــات )مفهوم شناســی، قلمــرو تربیــت اخالقــی و رابطــۀ آن بــا 	 
ّ
کل فصــل اول: 

یخچۀ تربیــت اخالقی  ادب آمــوزی، رابطــۀ تربیــت اخالقــی بــا علــوم دیگــر، تار

کتــاب(؛  و دورنمایــی از مباحــث 

یکردهــا در تربیــت اخالقــی )تربیــت 	  فصــل دوم: مــروری بــر آرا، اندیشــه ها و رو

نظــر  از  اخالقــی  تربیــت  باســتان،  یونــان  متفّکــران  برخــی  نظــر  از  اخالقــی 

نصیرالدیــن  خواجــه  نظــر  از  اخالقــی  تربیــت  مســلمان،  متفّکــران  برخــی 

طوســی، تربیــت اخالقــی از نظــر ابــو حامــد غزالــی، تربیــت اخالقــی از نظــر 

یکردهــا بــه تربیــت اخالقــی،  برخــی روان شناســان معاصــر مغرب زمیــن، رو

یکردهــای متفّکــران  یکردهــای متفّکــران غربــی بــه تربیــت اخالقــی و رو رو

مســلمان بــه تربیــت اخالقــی(؛

 	 و اهــل بیــت فصــل ســوم: هــدف تربیــت اخالقــی در ســیرۀ پیامبــر

)مفهــوم هــدف، ضــرورت تعییــن هــدف، بررســی هــدف تربیــت اخالقــی در 
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ســیره و جمع بنــدی(؛ 

اهل 	  و   پیامبر سیرۀ  در  اخالقی  تربیت  اصول  و  مبانی  چهارم:  فصل 

بیت )مفهوم مبنا و اصل، درهم تنیدگی دین و اخالق، صالح بودن 

عمل و انگیزۀ عامل، مکمل بودن عقل و وحی، درهم تنیدگی اصل و فضیلت 

اخالقی، ذو مراتب بودن اخالق و جدال پیوستۀ لشکریان عقل و جهل(؛

اهــل 	  و   پیامبــر ســیرۀ  در  اخالقــی  تربیــت  روش هــای  پنجــم:  فصــل 

گاهــی و بصیــرت  بیــت )روش هــای زمینه ســاز، روش هــای پــرورش آ

گرایش هــا و عادت هــای مطلــوب اخالقــی و  اخالقــی، روش هــای پــرورش 

رذایــل(.  اصــالح  روش هــای 
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 عنوان کتاب: فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی 
حسن  مصباح،  مجتبی  فتحعلی،  )محمود  نویسندگان  از  گروهی   پدیدآورنده: 

یوسفیان(؛ زیر نظر: آیت اهلل محّمدتقی مصباح یزدی)دامت برکاته(

  مشخصات نشر: نشر مدرسه، سال 1390، تهران
------------------------------------------------------ 

کتاب در راستای به انجام رساندن رسالت بزرگ نهضت نرم افزاری و تولید  این 

گرفتن از رهنمود مقام معّظم رهبری دربارۀ لزوم  علوم انسانِی اسالمی و با الهام 

ی 
ّ
تدوین فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی، به عنوان پیش نیاز طرح تدوین سند مل

آموزش  و  وزارت  درخواست  بر  بنا  و  ایران  اسالمی  جمهوری  پرورش  و  آموزش  

 پرورش، از سوی معاونت پژوهشی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تدوین شد. در این کتاب، بدون پرداختن به سایر دیدگاه ها، مستقیمًا مبانی مورد 

قبول اسالم و آثار و نتایج آن در مباحث تعلیم و تربیت اسالمی ارائه شده است. 

کتاب شامل سه بخش و چهارده فصل است: 

* بخش اول: مباحث مقدماتی

فصل اول: مفهوم شناسی؛ 	 

فصل دوم: تعلیم و تربیت و فلسفۀ آن؛ 	 

فصل سوم: تعلیم و تربیت اسالمی و فلسفۀ آن.	 

* بخش دوم: مبانی تعلیم و تربیت اسالمی

فصل اّول: مبانی معرفت شناختی؛ 	 

فصل دوم: مبانی هستی شناختی؛ 	 

فصل سوم: مبانی الهیاتی؛ 	 
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فصل چهارم: مبانی انسان شناختی؛ 	 

فصل پنجم: مبانی ارزش شناختی. 	 

فه ها
ّ
* بخش سوم: سایر مؤل

فصل اّول: اهداف تعلیم و تربیت اسالمی؛ 	 

فصل دوم: اصول تعلیم و تربیت اسالمی؛ 	 

فصل سوم: ساحت های تعلیم و تربیت اسالمی؛ 	 

فصل چهارم: مراحل تعلیم و تربیت اسالمی؛ 	 

فصل پنجم: عوامل و موانع تعلیم و تربیت اسالمی؛ 	 

فصل ششم: روش های تعلیم و تربیت اسالمی.	 



سطح سه /تربیت اخالقی314

 عنوان کتاب: تربیت اخالقی در اسالم
 پدیدآورنده: مقداد یالجن، ترجمه، تلخیص و اضافات: بهروز رفیعی

  مشخصات نشر: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سال 1397، قم
------------------------------------------------------ 

دکتــر مقــداد یالجــن از اســاتید و پژوهشــگران عرصــه تعلیــم و تربیــت ترکیــه ای 

قاهــره  دانشــگاه   دارالعلــوم  دانشــکده  تربیتــی  علــوم  رشــته  دانش آموختــه  و 

)کارشناســی( و رشــته فلســفه اســالمی از دانشــکده علــوم تربیتــی دانشــگاه عیــن 

کرســی  شــمس )ارشــد و دکتــری( می باشــد. او در دانشــگاه های ترکیــه و عربســتان 

ی منتشــر شــده اســت. کنــون بیــش از یکصــد اثــر علمــی از و یــس داشــته و تا تدر

کــه در قــرآن آمــده، بــا توّجــه بــه زمینه هــا و عوامــل شــکل گیری  روش هــای تربیتــی را 

رفتارهــا، می تــوان در ســه حــوزه عاطفی )انگیزشــی(، شــناختی )فکــری( و رفتاری 

گرفتــه اســت. نویســنده در  ــرار  ــر مــورد بحــث ق کــه در ایــن اث ــرار داد  ــه ق مــورد توّج

کنــد. کلــی از تربیــت اخالقــی در اســالم ارائــه  کــرده تــا نمایــی  ایــن نوشــتار ســعی 

بخش های چهارگانه این اثر عبارتند از:

اســالم، چیســتی  از منظــر  و اخــالق  تربیــت  بخــش نخســت، دربــاره مفهــوم 

تربیــت اخالقــی و مفهــوم آن از منظــر اســالم، هــدف تربیــت اخالقــی در اســالم و 

نقــش آن در ســاختن فــرد و اجتمــاع و تمــدن از نــگاه اســالم و دانشــمندان اســت.

بخــش دوم، بــه مبانــی تربیــت اخالقــی در اســالم اشــاره دارد. در ایــن بخــش 

ــه تربیــت اخالقــی یعنــی اعتقــادی، علمــی، انسان شــناختی  ــی چهارگان ــه مبان ب

و جزائــی پرداختــه شــده و ایــن موضــوع از نــگاه اســالم و دانشــمندان بــاز و بســط 

یافتــه اســت.
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ــر ســر اصــول و روش هــا و مراحــل تربیــت اخالقــی از منظــر  بخــش ســوم، ســخن ب

اســالم و دانشــمندان اســت. در ایــن بخــش عــالوه بــر بررســی موضوعاتــی همچــون 

اصــول و مراحــل تربیــت اخالقــی، ســه روش در زمینــه تربیــت اخالقــی یعنــی 

گرفتــه اســت. ــرار  روش هــای تلقینــی، طبیعــی و فعــال مــورد نقــد و بررســی ق

ی عوامــل تربیــت اخالقی در اســالم اختصاص  بخــش چهــارم و پایانــی بــه بــازکاو

یافتــه اســت. ایــن بخــش از فصل هــای »تربیــت اخالقــی از راه اصــالح محیــط 

اجتماعــی«، »تربیــت اخالقــی از راه پــرورش بینــش عقالنــی«، »تربیــت اخالقــی از 

راه پــرورش وجــدان اخالقــی حســاس و عاطفــه اخالقــی«، »تربیــت اخالقــی از راه 

پــرورش اراده اخالقــی«، تشــکیل شــده اســت.
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عنوان کتاب: ُسنن النبی 
 پدیدآورنده: سّید محّمد حسین طباطبایی

  مشخصات نشر: جامعۀ مدرسین حوزه علمیۀ قم، سال 1381، قم
------------------------------------------------------ 

ــه  کتــاب ب ــر اســت. اصــل  ــارۀ آداب و ســّنت پیامب ــی درب کتاب ســنن النبــی، 

ــت.  ــده اس ــه ش ــی و اردو ترجم ــای فارس ــه زبان ه ــه ب ک ــت  ــی اس ــان عرب زب

ســَوٌة َحَســَنٌة؛ 
ُ
ُکــم فــی َرســوِل اهلِل أ

َ
کاَن ل َقــد 

َ
مــه طباطبایــی بــا الهــام از آیــۀ »ل

ّ
عال

اســت  کوشــیده  شماســت«،  بــرای  نیکــو  اســوه ای   خــدا پیامبــر  در  همانــا 

کــرم و آنچــه »ســّنت پیامبــر«  کلیاتــی از اخــالق و ســیر و ســلوک و رفتــار پیامبــر ا

کنــد.  نامیــده می شــود، بیــان 

کتــاب، شــامل ملحقاتــی در خصــوص شــمایل آن حضــرت اســت  هم چنیــن، 

ــزوده شــده  ــن و تبــّرک اف ــه جهــت تیّم گفتــۀ خــود نویســنده، ایــن بخــش ب ــه  کــه ب

کــه بــه خلــق و خــوی آن حضــرت در خــالل ایــن مطالــب  و نیــز بدیــن ســبب 

ــت.  ــه اس ــاراتی رفت اش

کلیــات و اخــالق  کتــاب، از ذکــر وقایــع جزئــی پرهیــز شــده و تنهــا بــه  در ایــن 

گفتــۀ خــود نویســنده،  کتفــا شــده اســت. در نقــل احادیــث هــم بــه  آن حضــرت ا

در مقّدمــه، »بــه جهــت رعایــت اختصــار، ســندهای احادیــث را حــذف نمودیــم. 

کار  در  ســهولت  بــرای  و  نهادیــم  مرســله  و  مســنده  روایــات  میــان  فرقــی  ]امــا[ 

کــرده تــا اهــل تحقیــق بتواننــد  کتاب هــا و نویســندگان آنهــا را ذکــر  مراجعــان، نــام 

بــه اصــل روایــات نقل شــده مراجعــه نماینــد«. 

کتــاب شــامل 21 بــاب و 411 حدیــث اســت و ملحقــات آن در 23 بــاب  اصــل 
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کلــی شــامل 918 حدیــث در موضــوع آداب و ســنن و  و 507 حدیــث و بــه طــور 

گــرد آمــده اســت.  کــرم رفتــار پیامبــر ا

کتاب عبارت اند از:  بیست و یک باب این 

 باب اّول: شمائل پیامبر؛ باب دوم: آداب معاشرت پیامبر؛ باب سوم: آداب 

پنجم:  باب  پیامبر؛  سفر  آداب  چهارم:  باب  پیامبر؛  ینت  ز احکام  و  نظافت 

آداب پوشیدنی های پیامبر؛ باب ششم: آداب مسکن پیامبر؛ باب هفتم: آداب 

پیامبر؛  فرزند  تربیت  و  زناشویی  آداب  هشتم:  باب  پیامبر؛  بستر  و  خوابیدن 

آداب  دهم:  باب  پیامبر؛  سفر  آداب  و  آشامیدنی ها  و  غذاها  آداب  نهم:  باب 

معالجه  آداب  دوازدهم:  باب  مردگان؛  آداب  یازدهم:  باب  پیامبر؛  خلوت های 

گرفتن؛  ک زدن؛ باب چهاردهم: آداب وضو  و مداوا؛ باب سیزدهم: آداب مسوا

کردن؛ باب شانزدهم: آداب نماز؛ باب هفدهم: آداب  باب پانزدهم: آداب غسل 

بیستم:  باب  آداب صدقه؛  نوزدهم:  باب  اعتکاف؛  آداب  باب هجدهم:  روزه؛ 

کریم؛ باب بیست و یکم: آداب دعا و ذکر تعدادی دعا و اذکار،  آداب قرائت قرآن 

ملحقات آداب جمع، ملحقات متفرقه، ملحقات شمائل پیامبر.
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 » گزیدۀ »سیرۀ پیامبر خاتم  عنوان کتاب: 
 پدیدآورنده: محّمد محّمدی ری شهری

  مشخصات نشر: انتشارات دارالحدیث، سال 1396، قم
------------------------------------------------------ 

کتاب سیرۀ پیامبر خاتم در سال 1385 توسط آیت اهلل ری شهری  نگارش 

و با همکاری پژوهش گران پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث آغاز شد و پس از 

گردید.  هشت سال منتشر 

هــزار  چهــار  حــدود  جلــد،  هفــت  در   خاتــم پیامبــر  ســیرۀ  کتــاب  اصــل 

یخــی و 51 بیــان و تحلیــل منتشــر شــده اســت.  صفحــه، 4665 حدیــث و متــن تار

گزیــده  ایــن   ،کتــاب ســیره پیامبــر خاتــم بــه منظــور بهره  گیــرى همــگان از 

گردیــد: کتــاب بــا معیارهــای ذیــل تدویــن 

کتــاب ســیرۀ پیامبــر خاتــم و حــدود نــود درصــد  تمــام بخش  هــای ده گانــۀ 

فصل  هــا و هفتــاد درصــد عنوان  هــای فرعــی و شــماری از تحلیل  هــا و مقــاالِت 

کــه ایــن  گزیــده، آورده شــده اســت. از ایــن رو، می تــوان اطمینــان داد  آن، در ایــن 

ــت؛  ــت الزم را داراس ــده، جامعّی گزی

گزارش  هــای متنــّوع بــا موضــوع  گردیــده، روایــات و  آنچــه بیــش از همــه تلخیــص 

گــرد آمده  انــد؛  کتــاب اصلــی،  کــه ذیــل فصل  هــای  مشــابه  اند 

گویاتریــن متن  هــا، از منابــع معتبرتــر، در ذیــل هــر عنــوان، انتخــاب  جامع  تریــن و 

گردیده اســت؛ 

بیشتر توضیحات درج  شده در پانوشت  ها، حذف شده است؛ 

کثر دو منبع دارای اعتبار بیشتر، بسنده شده است.  در پانوشت هر متن، به ذکر حدا



319 سطح سه /سیرۀ اسوه های اخالقی )معصومان، عالمان و مجاهدان(

گزیدۀ سیرۀ پیامبر خاتم عبارت اند از: فهرست بخش های مختلف کتاب 

بخش یکم: درآمدی بر سیرۀ نبوی؛	 

گذرا به سّنت و سیرۀ پیامبر ؛ 	  بخش دوم: نگاهی 

بخش سوم: سیرۀ اخالقی پیامبر ؛ 	 

بخش چهارم: سیرۀ فردی پیامبر ؛ 	 

بخش پنجم: سیرۀ خانوادگی  پیامبر ؛	 

بخش ششم: سیرۀ اجتماعی پیامبر ؛ 	 

بخش هفتم: سیرۀ عبادی پیامبر ؛ 	 

بخش هشتم: سیرۀ اقتصادی پیامبر ؛ 	 

بخش نهم: سیرۀ آموزشی و پرورشی پیامبر ؛ 	 

بخش دهم: سیرۀ سیاسی پیامبر ؛ 	 

 	.بخش یازدهم: سیرۀ جنگی پیامبر
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 عنوان کتاب: فضیلت های فراموش شده
ل رفیع  پدیدآورنده: حسین علی راشد؛ مقدمه و توضیحات: جال

  مشخصات نشر: مؤسسۀ فرهنگی و اطالع رسانی تبیان، سال 1393، قم
------------------------------------------------------ 

کتــاب شــرح حــال حــاج آخونــد مالعبــاس تربتــی، عــارف فرزانــه، عالــم  ایــن 

یــخ معاصــر و پــدر خطیــب توانــا و دانشــمند  کم نظیــر تار وارســته و شــخصیت 

در  بایــد  را  مالعبــاس  آخونــد  حــاج  اســت.  راشــد  حســین علی  مرحــوم  فرزانــه 

قــرار داد. او از مردمی تریــن  زمــره متشــرع ترین عارفــان و عارف تریــن متشــرعان 

اســت.  بــوده  آنهــا  عابدتریــن  از  حــال  همــان  در  کــه  اســت  شــخصیت هایی 

گرســنگی  کــرده بــود، بــر خســتگی و  کــه بــرای خــدا خــود را وقــف مــردم  مــردی 

کاری و عوام فریبــی و دنیــاداری در وجــودش نبــود  یــا غلبــه می کــرد، بویــی از ر

گنــاه  کــه حتــی فکــر  گفته انــد  و در بســیاری از جهــات، واقعــًا دومــی نداشــت. 

گنــدم را درو می کــرد. عالــم  کــه زمیــن را شــیار و  هــم نمی کــرد. عابــد زاهــدی بــود 

کــردن و بیــل زدن پرهیــز نداشــت. از  کــه از عملگــی و هیــزم جمــع  عارفــی بــود 

کشــت کاری در مزرعــه فــارغ می شــد و بــه فقــه و اصــول و شــرح منظومــه  آبیــاری و 

ــه  ــدرت ب ــان ق ــد و صاحب یدن ــق می ورز ــه او عش ــردم ب ــت. م ــه می پرداخ در مدرس

عظمــت و شــکوه خدایــی و مردمــی او معتــرف بودنــد، امــا او در همــان حــال و 

در اوج محبوبیــت و اقتــدار خویــش از مدرســه و مســجد بــه مزرعــه می رفــت و 

کلنــگ را نــه بــرای افتتــاح، بلکــه بــرای امــرار معــاش بــه دســت می گرفــت و  بیــل و 

کرامــت، اســوه تقــوی و فضیلــت، نمونــه وارســتگی  کشــف و  کار می کــرد. او اهــل 

ــایی  ــمه پارس ــت و مجس ــق و خدم ــم عش ــتغرق در عوال ــت، مس ــی و قناع و آزادگ
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کــه از محصــوالت همــان  و معنویــت بــود. پوشــش بســیار ســاده ای می پوشــید 

کار می کــرد، تهیــه شــده بــود. کــه خــودش در آن  روســتا و شــهر و مزرعــه ای 

در این نوشته، ویژگی های شایان توجهی است: 

1. خــود نگارنــده )مرحــوم راشــد( از خردســالی، ایــن حقایــق را در پــدر لمــس 

می کــرده و عقیــدۀ جــازم و خدشــه ناپذیر او را بــه معنویــات و مســائل در پــردۀ 

غیــب، حــس می نمــوده اســت؛ 

گزافه و مبالغه برکنار داشته که این، دأب و عادت مرحوم راشد بود؛  2. قلم را از 

کــه به نــدرت در اولیــا دیــده  کرامــات ایــن روح بــزرگ را  3. از آن دو مهم تــر این کــه 

می شــود، بــه قلــم آورده، بی وحشــت از زمانــه و اهــل زمــان؛ چــه، آن مقطــع زمانــی، 

وقــت ســیطرۀ افــکار مــادی بــود و بــه امــور معنــوی اهمیــت نمی دادنــد؛ بلکــه 

کــم، معنویــات را از ارج  اعتنــا نمی کردنــد. بــه عبــارت روشــن تر، غرب زدگــی حا

کــه مرحــوم راشــد بــا همــان  یــۀ فراموشــی ســپرده بــود و می دانیــم  انداختــه و بــه زاو

یــس می کــرد. غرب زده هــا دمخــور بــود و در همــان دانشــگاه ها تدر
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 عنوان کتاب: سیاحت شرق
کری   پدیدآورنده: محّمدحسن نجفی قوچانی؛ تصحیح و مقّدمه: رمضان علی شا

  مشخصات نشر: امیرکبیر، سال 1362، تهران
------------------------------------------------------ 

ســید محمــد حســن حســینی )1295-1363ق( ملقــب بــه آقــا نجفی قوچانــی از 

کــه فقیــه،  ی  دانشــمندان شــیعه و عالمــان دینــی قــرن چهاردهــم قمــری اســت. و

کتــاب مشــهور ســیاحت غــرب و ســیاحت شــرق  حکیــم و ادیــب و نویســنده دو 

اســت، در ســال 1295ق در روســتای خــرو یــا خــروه از توابــع شهرســتان قوچــان 

کــه در ســن 30  ــا آنجــا پیــش رفــت  کســب علــم و فضیلــت ت ــد یافــت. در راه  تول

یــس، ارشــاد  ســالگی بــه درجــه اجتهــاد رســید و پــس از آن تــا هنــگام مــرگ بــه تدر

گرفتاری هــا حامــی حقیقــی مــردم بــود و بــا  و رتــق و فتــق امــور مــردم پرداخــت. در 

آن کــه در هنــگام مــرگ بــر تمــام منطقــه قوچــان و حتــی شهرســتان های اطــراف 

نفــوذ معنــوی فراوانــی داشــت از مــال و منــال دنیــا هیــچ نداشــت.

زمان  آن  و احوال  اوضاع  و  نویسنده  زندگی  یدادهای  رو سیاحت شرق شامل 

یخی و ذکر  ایران و برخی مسائل دیگر است. بیان مواعظ اخالقی، عبرت های تار

معارف اسالمی شیعی و برخی مباحث انتقادِی سیاسی -اجتماعی در قالب 

ایران و عراق و حوزه های علمیه و  گزارش وضعیت مردم  و البه الی خاطره  ها، 

و  عامه پسند  ادبیات  است.  کتاب  این  مطالب  از  یخی  تار رخدادهای  برخی 

کار بردن تعبیرهای محلی، استفادۀ از ضرب المثل ، استفادهݘ  طنزگونه، ایجاز، به 

ویژگی های  مهم ترین  از  جذاب،  تصویرسازی های  و  شعری  شواهد  از  فراوان 

نوشتارِی سیاحت شرق است. 



323 سطح سه /سیرۀ اسوه های اخالقی )معصومان، عالمان و مجاهدان(

کتــاب را بــه عناویــن و فصــول خاّصــی دســته بندی نکــرده و مصّحــح  ــف، 
ّ
مؤل

نیــز  و  کتــاب  مندرجــات  و  مطالــب  دســته بندی  نظــر  از  کار  تســهیل  بــرای 

ــزوده  ــدان اف ــن ب ــارج از مت ــی خ ــول اختراع ــن و فص ــن، عناوی ــت نخوردگی مت دس

در  را  آنهــا  کــه  کتــاب  برخــی مطالــب  توضیــح  در  اســت. مصحــح هم چنیــن 

کــرده، از فضــال و اســتادان فــن مــدد گرفتــه و از کتــب و مراجــع مربوطــه  پاورقــی ذکــر 

ــرده اســت.  بهــره ب

کرده است:  کتاب سیاحت شرق را در شش فصل تنظیم  مصّحح، مطالب 

کودکی؛ 	  ی: دوران 
ّ
کل فصل اّول: مباحث 

کویر طبس و یزد و...؛	  فصل دوم: خروج از مشهد به سوی اصفهان از راه 

ــر 	  ــی مختص ــتادان و معّرف ــزد اس ــل در ن ــان؛ تحصی ــه اصفه ــوم: ورود ب ــل س فص

علمــای مشــهور آن شــهر و...؛ 

کربــال و پــس از 	  فصــل چهــارم: ادامــۀ خاطــرات راه اصفهــان -نجــف؛ ورود بــه 

کوتــاه حرکــت بــه نجــف؛ حضــور در درس آخونــد خراســانی و تصمیــم  مّدتــی 

بــه اقامــت در آن شــهر مقــّدس؛

فصل پنجم: تدارک ازدواج؛ 	 

فصــل ششــم: شــروع جنــگ جهانــی اّول و بازتــاب آن در نجــف،... مشــّقت در 	 

زندگــی و فراهم شــدن مقّدمــات برگشــت بــه قوچــان؛

گــون و توســط ناشــران مختلــف در ایــران، چــاپ و  گونا کتــاب در ســال های  ایــن 

گردیــده اســت.  منتشــر 
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 عنوان کتاب: پابه پای آفتاب، جلدهای 5 تا 8 
 پدیدآورنده: امیررضا ستوده

  مشخصات نشر: مؤسسۀ نشر پنجره، سال 1388، تهران
------------------------------------------------------ 

قــول  از  را   امــام خمینــی از زندگــی  گفته هایــی  نا و  گفته هــا  کتــاب حاضــر، 
ســال  در  آن  اول  ویرایــش  می کنــد.  بازگــو  ایشــان  نزدیــکان  و  یــاران  گردان،  شــا
ــا  ــز ب 1373 و در قالــب چهــار جلــد منتشــر شــد و ویرایــش دوم ایــن مجموعــه نی

شــش مجلــد در ســال 1381 بــه چــاپ رســید. 
کودکــی تــا رحلــت ایشــان«، »خاطــرات  »خاطــرات خانــوادۀ امــام خمینــی از 
یــاران،  »خاطــرات  جمــاران«،  و  یــس  پار نجــف،  قــم،  در  امــام  دفتــر  اعضــای 
ــان  ــان ورود ایش ــام از زم ــکی ام ــم پزش ــرات تی ــام« و »خاط گردان ام ــا ــتان و ش دوس
بــه تهــران در ســال 1357 تــا رحلــت« از موضوعــات مهــم مطــرح شــده در ایــن 

مجموعــه شــش جلــدی هســتند. 
اطالعات و خاطرات مندرج در این مجموعه از آرشیو صداوسیما، روزنامه های 
 کثیراالنتشار و مصاحبه های اختصاصی با نزدیکان و دوستان امام خمینی

گردآوری شده اند. 
مجموعه خاطرات پا به پای آفتاب به شش فصل تقسیم شده است: 

1. به روایت اهل بیت و بستگان؛
کارکنان بیت؛ 2. به روایت اعضای دفتر و 

گردان و دوستان؛ 3. به روایت یاران، شا
کنده؛ 4. خاطرات پرا

گروه پزشکی؛ 5. به روایت 

6. و... حکایت همچنان باقی است.
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 عنوان کتاب: بهشت زندگی
 پدیدآورنده: سید جواد مصطفوی

  مشخصات نشر: برهان، سال 1379، تهران
------------------------------------------------------  

اثــر دیگــر نویســنده  کتــاب بهشــت خانــواده،  کتــاب در واقــع جلــد ســوم  ایــن 

کــه می خواهنــد در آینــده، پــدر و  اســت. دیــن مقــدس اســالم دختــر و پســری را 

ک، بــدون  مــادر خانــواده و رکــن اجتمــاع انســانی باشــند، در ایــن وادی خطرنــا

کمــال لطــف و عنایــت، دســت ایشــان را  راهنمــا رهــا نکــرده اســت؛ بلکــه بــا 

گرفتــه و قــدم بــه قــدم، رهبــری و راهنمایــی نمــوده و آنــان را از خطــرات توفان هــا و 

گرداب هــا بــر حــذر داشــته اســت. 

زندگــی  را در مراحــل  و شــوهر  روابــط زن  ایــن هــدف،  تأمیــن  بــرای  نویســنده 

کریــم، نهج البالغــه، وسائل الشــیعة، بحاراألنــوار، الوافــی  مشترک شــان، از قــرآن 

اســت.  نمــوده  و عرضــه  اســتخراج  و مستدرک الوســائل 

گاهــی و علــم زوجیــن در زمینــۀ  کتــاب، باالبــردن میــزان آ هــدف از تألیــف ایــن 

کریــم، نهــج البالغــه و  گرفتــن از قــرآن  روابــط زندگــی مشــترک بــه واســطۀ مــدد 

احادیــث و روایــات اســت. 

کــه مهم تریــن آنهــا را پنــج  کتــاب، شــامل هفتــاد درس اســت  مباحــث ایــن 

می دهــد:  تشــکیل  زیــر  بخــش 

1. عوامل ُالفت و محّبت میان زن و شوهر؛

کدورت آنها و راه عالج آن؛ 2. عوامل اختالف و 

3. موقعیــت واقعــی زن در خانــواده از نظــر اســالم و تحلیــل و بررســی آیــات و 
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کــج بــودن او، تأدیــب او،  روایاتــی ماننــد: ضعــف عقــل او، شــر بــودن او، اســتخوان 

ــودن از خوبان شــان و ماننــد اینهــا؛ ــر حــذر ب ــا او، ب مشــورت ب

4. موضوع حجاب و نظر اسالم نسبت به مقدار محدودیت زن؛

5. اظهار مطالب غریزۀ جنسی و تعیین مرز بین حرام و جایزش و مطالب متفرقۀ 

بسیار دیگری، مانند: سواد آموزی زن، داشتن فرزند، ضرب المثل ها، پزشکی ها 

که به خاطر تنّوع مطالب و تفّنن  کتاب بحث می شود  و روابط فامیلی، در این 

خاطر خوانندگان، تمام این مباحث، درهم  آمیخته و معجون وار بررسی شده اند.
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 عنوان کتاب: رازهایی دربارۀ مردان
 پدیدآورنده:باربارا دی آنجلیس؛ ترجمه: هادی ابراهیمی، مجید صباغی و مینا 

امیری )گروه پژوهشی نوین(

  مشخصات نشر:نسل نواندیش، سال 1397، تهران
------------------------------------------------------ 

کتاب رازهایی دربارۀ مردان، نوشته باربارا دی آنجلیس، روان شناس و نویسنده 
آمریکایی، یکی از کتاب های پرطرفدار و محبوب برای زنان است. این کتاب به 
مسائلی می پردازد که می بایست هر زنی بداند. در این کتاب زنان یاد می گیرند تا 
گله و شکایت دربارۀ مردان  که تمام عمر خود را به  به عنوان یک زن به جای این 
که  آنجا  تا  کنند  سعی  بگذارند،  کنار  همیشه  برای  را  آنها  که  این  یا  بگذرانند 

ممکن است در مورد آنها بیشتر بیاموزند تا روابط بهتری بیافرینند. 
کتاب عبارت اند از:  فصل های آورده شده در 

فصل اول: مقدمه؛ 	 
فصل دوم: مردها، آخرین مرز؛ 	 
فصل سوم: شش اشتباه بزرگ؛ 	 
کم کاری های روحی؛ 	  فصل چهارم: جبران 
فصل پنجم: سه راز بزرگ دربارۀ مردان؛ 	 
فصل ششم: رازهایی دربارۀ مردان و روابط جنسی؛ 	 
فصل هفتم: سردکننده های جنسی؛ 	 
فصل هشتم: رازهایی دربارۀ برقراری ارتباط با مردان؛ 	 
کنیم؛ 	  کمک  فصل نهم: چگونه در ابراز احساسات و عواطف، به همسر خود 
فصل دهم: زنان قدرت مند؛ 	 
فصل یازدهم: نتیجه گیری.	 
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 عنوان کتاب: رازهایی دربارۀ زنان
 پدیدآورنده: باربارا دی آنجلیس؛ ترجمه: هادی ابراهیمی )گروه پژوهشی نوین(

  مشخصات نشر: نسل نو اندیش، سال 1397، تهران
------------------------------------------------------ 

و  روان شــناس  آنجلیــس،  دی  باربــارا  نوشــته  مــردان،  دربــارۀ  رازهایــی  کتــاب 

نویســنده آمریکایــی، یکــی از کتاب هــای پرطرفــدار و محبــوب برای مردان اســت. 

ــان، درک  ــر درک بهتــر و بیشــتر مــردان از زن کتــاب، عــالوه ب مهم تریــن هــدف ایــن 

کتــاب، توصیه هــا و تمرین هایــی  بهتــر آنــان از خودشــان می باشــد. در سرتاســر 

کــردن مــردان و تحکیــم روابط شــان بــا  کــه در هرچــه قدرت منــد  ارائــه شــده اســت 

ــت. ــده اس ــده ش گنجان ــان  همسران ش

کرده است: کتاب را در پانزده فصل تنظیم  نویسنده این 

فصل اول: زنان عشق را بر هر چیزی مقدم می دانند؛	 

فصل دوم: خانم ها خالق اند؛	 

فصل سوم: زنان رابطه ی مقدسی با زمان دارند؛	 

فصل چهارم: خانم ها به احساس امنیت نیاز دارند؛	 

کنند؛	  فصل پنجم: خانم ها نیاز دارند احساس ارتباط و نزدیکی 

کنند؛	  فصل ششم: خانم ها نیاز دارند احساس ارزشمندی 

فصل هفتم: هفت باور نادرست آقایان در مورد خانم ها و دلیل نادرستی آنها؛	 

فصــل هشــتم: چگونــه می تــوان از تبدیــل یــک زن عاقــل بــه دیوانه ای پرخاشــگر 	 

کرد؛ جلوگیــری 

کامل و خوب باشیم؛	  فصل نهم: چگونه عاشقی 
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فصل دهم: پنج راز در مورد نحوه ی ارتباط زنان؛	 

که خانم ها را عصبی می کند؛	  فصل یازدهم: ده عادت ارتباطی آقایان 

دارند 	  دوست  آنچه  و  بیزارند  آن  شنیدن  از  خانم ها  آنچه  دوازدهم:  فصل 

بشنوند؛

فصل سیزدهم: رازهای جنسی درباره ی خانم ها؛	 

فصل چهاردهم: عوامل سردمزاجی جنسی در زنان؛	 

فصل پانزدهم: عوامل تحریک کننده جنسی خانم ها.	 
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 عنوان کتاب: هنر رضایت از زندگی
 پدیدآورنده:  عّباس پسندیده

  مشخصات نشر: دفتر نشر معارف، سال 1396، قم
------------------------------------------------------ 

ما به موفقیت خواهد رسید 
ّ
کسی که راه و روش زندگی کردن را آموخته باشد، مسل

و از زندگی خود  راضی خواهد بود، گرچه آن زندگی داراى فراز و نشیب ها و حتی 

تی باشد. صاحب نظران علوم انسانی، غالبا فرمول هایی براى  مصائب و مشکال

ید،  دار رو  پیش  آنچه  امتیاز  اما  نموده اند؛  ارائه  زندگی  از  انسان  رضایت مندى 

که مسأله را از دیدگاه آیات و احادیث بررسی نموده است. این، نکته  این است 

گاه تر  که خالق انسان به حال او آ کتاب حاضر شمرده می شود؛ چرا  قّوتی براى 

که او عرضه می کند، قابل قیاس با هیچ یك از فرمول هاى  است و طبعا فرمولی 

که جهان و انسان را آفریده و به تمامی نقاط قوت و ضعف  دیگر نیست. اوست 

کامل دارد. گاهی  و عیان و پنهان آدمی، آ

مهارت هــاى  آمــوزش  و  زندگــی  از  رضامنــدى  دیــن،  دغدغه هــاى  از  یکــی 

کــردن بــه پیــروان خویــش اســت. متأســفانه ایــن بخــش از آموزه هــاى دیــن،  زندگــی 

ــن  ــر همی ــد. ب ــرار نگرفته ان ــه ق ــورد توج ــاًل م ــا اص ــده اند ی ــع ش ــه واق ــورد توج ــر م کمت

اســاس، واحــد »حدیــث و علــوم روان شــناختی« پژوهشــکده علــوم و معــارف 

کار قــرار داد و در ســال  حدیــث، تحقیــق در زمینــه ایــن موضــوع را در دســتور 

کــه مــورد اســتقبال  کتــاب رضایــت از زندگــی منتشــر شــد  1384 چــاپ نخســت 

ــه  ــان ب ــاز جوان کتــاب و نی ــه موضــوع  ــا توجــه ب گرفــت. ب ــرار  ــراوان عالقه منــدان ق ف

ــص  ــت تلخی ــگاه ها، درخواس ــرى در دانش ــم رهب ــام معّظ ــی مق ــاد نمایندگ آن، نه
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گرفــت و اثــر  کــه مــورد موافقــت پژوهشــکده قــرار  و ساده ســازى ایــن اثــر را داشــت 

گرفــت.  حاضــر آمــاده و در اختیــار عالقه منــدان قــرار 

کتاب بدین شرح است:  عناوین بخش ها و فصل های 

* بخش یکم: باورهای رضامندی:  

کامیابی؛  	 فصل یکم: بستر 

	 فصل دوم: شناخت واقعّیت دنیا؛ 

	 فصل سوم: معنای زندگی؛ 

	 فصل چهارم: روزِی زندگی؛ 

	 فصل پنجم: آرزوهای زندگی؛ 

	 فصل ششم: مقایسه در زندگی؛ 

	 فصل هفتم: سخت نگیرید.

* بخش دوم: زمینه های رضامندی: 

	 فصل یکم: امکانات خوش بختی؛ 

	 فصل دوم: بسترهای شادکامی؛ 

ت ُانس.
ّ

	 فصل سوم: لذ

* بخش سوم: مهارت های مقابله با تنیدگی: 

	 فصل یکم: ضرورت مهارت برای مقابله با تنیدگی؛ 

	 فصل دوم: شناخت واقعیت سختی ها؛ 

کنترل تفسیری؛  	 فصل سوم: 

کنترل ِاسنادی؛  	 فصل چهارم: 
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	 فصل پنجم: معناشناسی؛ 

	 فصل ششم: مثبت نگری؛ 

کنترل پاداشی؛  	 فصل هفتم: 

	 فصل هشتم: قدرت مند شدن؛ 

ت جویی.
ّ

	 فصل نهم: تعدیل لذ
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 عنوان کتاب: معماری عشق پایدار در زندگی زناشویی 
 پدیدآورنده: سید مسعود راد 

  مشخصات نشر: نسل نو اندیش، سال 1395، تهران
------------------------------------------------------ 

در  و  دارد  معنوی  جنبة  که  است  باشکوهی  ساختمان  یا  بنا  یک  ازدواج، 

که موجب بقای عشق و محبت در زندگی زن  حقیقت، همان رفتارهایی است 

و شوهر می شود؛ پس ازدواج معماری عشق و محبت است.

نحوة  و  اجزا  به  مشترک  زندگی  معنوی  بنای  ساخت  و  اجزا  کتاب  این  در 

ساخت یک خانه، تشبیه شده است. به نظر ما، در ساختمان معنوی ازدواج نیز 

ک، سقف، نور، دیوار، آشپزخانه، حمام، اتاق پذیرایی،  بخش هایی مانند: خا

پی، اتاق و نشیمن وجود دارد اما این بخش ها در ازدواج جنبه معنوی دارد و در 

حقیقت تشبیهی است که اصول روابط صحیح زن و شوهر را بهتر بیان می کند. 

پایدار  عشق  تحقق  مانع  که  عواملی  کاربردی،  بسیار  مسائل  به  نوشتار  این  در 

و  می سازند  محقق  زندگی  در  را  پایدار  عشق  که  عواملی  و  می شوند  زندگی  در 

بارورتر می کنند، پرداخته شده و جایگاه و اهمیت آن در زندگی مورد بررسی قرار 

گرفته است به طوری که به کارگیری صحیح آن موجب پایداری عشق و محبت 

در زندگی زناشویی می شود. همچنین، نظر دانشمندان و روان شناسان، به ویژه 

مشاوران و درمان گران امور زناشویی درج شده و دیدگاه اسالمی هر موضوع نیز به 

اقتضای آن بررسی شده است. 

از جلسات مشاوره اند  نمونه ای  اغلب  کتاب،  این  در  ذکر شده  داستان های 
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نیز  یکاتور  کار از زبان طنز و  کتاب  از دیگر است. در  و در مواردی هم نقل قول 

استفاده شده تا تأثیرگذاری آن بیش تر باشد.

کتاب عبارتند از: معماری عشق پایدار، خانوادة همسر،  برخی موضوعات این 

و  انصاف  رعایت  راستی،  و  صداقت  جنسی،  نیاز  مدیریت  خدا،  به  ایمان 

عدالت، تکریم شخصیت همسر، پنهان کردن کمبودها، یاری همسر، مدیریت 

خشم و ... .
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 عنوان کتاب: تبلیغ بر پایهݘ قرآن وحدیث 
 پدیدآورنده: محّمد محّمدی ری شهری

  مشخصات نشر: دار الحدیث، سال 1382، قم
------------------------------------------------------ 

است  میزان الحکمة  )موسوعه(  دانش نامۀ  از  کتاب  هشتمین  حاضر،  کتاب 

بار، نصوص  براى نخستین  کتاب،  به صورت مستقل، منتشر شده است.  که 

اسالمی )متون قرآن و حدیث( را در زمینۀ هنر تبلیغ، اهّمیت و آداب و آفات آن 

غان و پژوهش گران 
ّ
نو و موضوعی، در اختیار مبل غ، به صورتی 

ّ
و مسئولیت مبل

قرار می دهد. 

کتاب:  چند نکته درباره شیوۀ تدوین 

کــه مربــوط بــه موضــوع »تبلیــغ« بــوده، از منابــع روایــی شــیعه و  تمــام روایاتــی 

گیرتریــن و  گزینــش فرا ــه، و  گرفتــن از رایان ــا بهــره  گــردآوری شــده و ب اهــل ســّنت، 

گرفتــه اســت؛  کهن تریــن منابــع(، انجــام  موّثق تریــن روایــات )برگرفتــه از 

کــه در آخــر برخــی فصل هــا و باب هــا آمــده، نگــرش جامعــی  در قســمت »نکتــه« 

کــه در برخــی روایــات  گاه پیچیدگــی اى  بــه روایــات آن بــاب انعــکاس یافتــه و 

آمــده، مشــّخص ســاخته اســت؛

کوشــیده شــده  کــه  کــه از اهّمیــت بســزایی برخــوردار اســت، ایــن اســت  نکتــه اى 

تــا حــّد امــکان، از رهگــذر تقویــت مضمــون روایــات هــر بــاب بــا قرائــن عقلــی و 

نقلــی، نوعــی اطمینــان بــه صــدور حدیــث از معصــوم بــه دســت داده شــود. 
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کتاب عبارت اند از: فصول 

فصل اّول: جایگاه تبلیغ؛ 	 

غ؛ 	 
ّ
فصل دوم: جایگاه مبل

غ؛ 	 
ّ
فصل سوم: رسالت مبل

غ؛ 	 
ّ
فصل چهارم: ویژگی های مبل

فصل پنجم: ابزارهای تبلیغ؛ 	 

فصل ششم: آداب تبلیغ؛ 	 

فصل هفتم: آفات تبلیغ؛ 	 

فصل هشتم: آثار تبلیغ عملی.	 
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 عنوان کتاب: اخالق و آئین نقد
 پدیدآورنده: سّید حسن اسالمی

کتاب، سال 1391، تهران   مشخصات نشر: خانۀ 
------------------------------------------------------ 

کتــاب در ایــران و بــه منظــور  کتــاب حاضــر بــا هــدف بررســی مبانــی و آییــن نقــد 

فراهــم آوردن بســتر مناســب فرهنــگ انتقــادی در جامعــه تدویــن شــده اســت. 

گام نخســت بــا ارائــۀ تعریفــی از ماهیــت نقــد، ضوابــط اخالقــی  نویســنده در 

کارکردهــای عمــدۀ نقــد را در چهــار  کــرده اســت. ســپس  کــم بــر آن را بازگــو  حا

گشــودن راه هــای تــازه«، »یــاری بــه نویســندگان«،  کاســتی ها و  محــوِر: »نشــان دادن 

ســالمت  و  دانــش  حریــم  از  »حفاظــت  و  خواننــدگان«  و  نویســندگان  »ارتبــاط 

کــرده اســت.  علمــی« بررســی 

کاربســت اصــول اخالقــی نقــد را در عمــل،  گام بعــدی، نحــوۀ  کتــاب در  ــف 
ّ
مؤل

ــا ارائــۀ نمونه هــای واقعــی در ســه فصــل شــرح داده اســت. در ایــن مســیر، ابتــدا  ب

محورهــای نقــد آثــار تألیفــی، ســپس شــیوۀ نقــد آثــار ترجمــه  شــده و در پایــان، 

شــیوۀ پاســخ بــه نقدهــا یــا ضــّد نقدهــا بیــان شــده اســت. 



سطح سه /آداب و اخالق طلبگی338

یس  عنوان کتاب: اخالق تدر
 پدیدآورنده: الف.ف.امیدواری

  مشخصات نشر: دفتر نشر معارف، سال 1386، قم
------------------------------------------------------ 

کتــاب در دو حــوزۀ »معرفتــی و شــناختی« و »کــرداری و رفتــاری« مــورد  مباحــث 

ــه  ــه توّج ک ــه امــوری پرداختــه می شــود  گرفتــه اســت. در حــوزۀ اول، ب ــرار  بحــث ق

یــادی در تأثیرگــذاری او بــر دانش آموختــگان خواهــد  اســتاد بــه آنهــا نقــش بســیار ز

کــه مربــوط بــه نحــوۀ  داشــت و در حــوزۀ دوم نیــز بــه امــوری پرداختــه شــده اســت 

مــان اســت. 
ّ
ــر دانشــجویان و متعل گفتــار و اســتاد در براب عملکــرد و رفتــار و 

در بخــش اول، مباحثــی هم چــون نّیــت، تــوّکل، حق مــداری، حلــم و شــکیبایی، 

ــراری  ــا روش هــای برق ــزوم شــناخت مخاطبــان، آشــنایی ب داشــتن ُحســن ظــن، ل

ــق در عمــل، 
ّ
کالم رســا و ســاده، توّجــه بــه لــزوم تخل ارتبــاط بــا جــوان، به کارگیــری 

کــه از نیازهای شــخصیتی  خودســازی، توّجــه بــه معنویــات، لــزوم آرامــش خاطــر و  

و اولیــۀ یــک معلــم خــوب بــه شــمار مــی رود، مطــرح شــده اســت.

در بخــش دوم، مســائل مربــوط بــه وضعیــت ظاهــری و رفتــاری ماننــد: نحــوۀ 

لبــاس و پوشــش، بــوی بــدن، وضعیــت و آراســتگی ســر و صــورت، نحــوۀ ســخن 

تبعیــض،  بــه عهــد، عــدم  وفــای  تواضــع،  انتقادپذیــری،  کــردن،  نــگاه  گفتــن، 

رعایــت آداب مناظــره و مباحثــه و آمــده اســت. 

ــف بــا اســتفاده از تجــارب چندیــن ســالۀ 
ّ
کــه مؤل کتــاب ایــن اســت  از امتیــازات 

ــی، از  ــای آموزش ــا محیط ه ــب ب ــای متناس ــری مثال ه ــس و به کارگی ی ــود در تدر خ

کــرده اســت.  ابــی اســتفاده 
ّ

آیــات و روایــات بــه صــورت جذ
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یس، عبارت اند از: کتاب اخالق تدر برخی از ویژگی های عمدۀ 

تخّصصی)عربــی(؛  اصطالحــات  کاربــرد  و  معادل ســازی  مناســب  کیفیــت 

از  کفایــت  به قــدر  اســتفاده  و  اســتفاده  مــورد  اســالمی  منابــع  مناســب  اعتبــار 

منابــع موجــود بــرای تبییــن موضوعــات مــورد بحــث؛ امانــت داری مناســب در 

یکــرد  کامــل محتــوا بــا اصــول و مبانــی دینــی و اســالمی؛ رو منبع دهــی؛ انطبــاق 

مناســب اثــر نســبت بــه فرهنــگ و ارزش هــای دینــی و اســالمی و تــالش مؤلــف 

بــرای طــرح مباحــث بــر اســاس مثال هایــی از زندگــی بــزرگان دینــی و وضعیــت 

دانشــگاه ها. فعلــی 
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)عنوان کتاب: دیوان امام)سروده های حضرت   امام خمینی 
پدیدآورنده: سید روح اهلل موسوی خمینی 

  مشخصات نشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سال 1392، تهران
------------------------------------------------------ 

مجموعــه اشــعار امــام خمینــی از آثــار ممتــاز ادبــی- عرفانــی، بــه زبــان فارســی 

و در موضــوع عشــق بــه حضــرت حــق تبــارک و تعالــی و دیگــر موضوعــات عرفانــی 

کــه در زمان هــا و مکان هــای مختلــف قبــل و بعــد از انقــالب  و اخالقــی اســت 

اســالمی، ســروده شــده اســت.

کتاب از سه بخش تشکیل شده است:  این 

1.مقدمات )شامل دیباچه ناشر و مقدمه خانم طباطبایی(؛ 

2.متــن اصلــی )شــامل 149 غــزل، 117 رباعــی، 3 قصیــده، 2 مســمط، 1 ترجیــع 

بنــد و 21 مــورد از قطعــات و ابیــات متفرقــه(؛

شناسنامه  و  اعالم  فهرست  اصطالحات،  مختصر  شرح  )شامل  3.ضمیمه ها 

سروده ها(.

کتــاب اشــاره ای اســت بــه منزلــت عرفانــی و ادبــی و ســبک شــعر امــام  در دیباچــه 

خمینــی و تأثیــر پیشــینیان بــر ایشــان و تاثیــر ایشــان بــر ادب معاصــر. 

بعــد از دیباچــه، مقدمــه ای از خانــم فاطمــه طباطبایــی، عــروس امــام خمینــی و 

همســر یــادگار امــام، مرحــوم حــاج ســیداحمد خمینــی آمــده اســت. ســرکار خانــم 

ــته و  ــی داش ــوان، نقش ــن دی ــعار ای ــی از اش ــش بخش ــی، در پیدای ــه طباطبای فاطم

امــام خمینــی بعضــی از اشــعار را بــه خواهــش او ســروده و نــام او را در برخــی از 

ی محبــت و صمیمیــت بــا اشــاره بــه نــام کوچــک او بــه صــورت  ســروده هایش از رو
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مخفــف، فاطــی آورده اســت.

اشــعار امــام خمینــی، سرشــار از نکته هــا و اصطالحــات عاشــقانه و عرفانــی 

ایــن  کــه  دورانــی  در  عرفانــی  اصطالحــات  از  وســیع  بهره گیــری  بــا  او  اســت. 

ــود،  اصطالحــات از ســوی برخــی متشــرعین مــورد هجمــه و در معــرض تهمــت ب

گردیــد  جانــی تــازه بــه عرفــان بخشــید و موجــب تبرئــه و احیــای عرفــای راســتین 

ی آوردن  و از ســوی دیگــر بــه جهــت شــخصیت الهــی و قابــل ســتایش خــود و رو

کــه بــه پیــروزی و هدایــت مقتدرانــه  بــه عرفــان حماســی، پویــا و حرکــت آفریــن 

ــزوا و جنبــه  کنــج ان ــان اســالمی را از  انقــالب اســالمی در جهــان منجــر شــد، عرف

شــخصی و درونــی صــرف، بیــرون آورد و آن را بــا مفاهیــم متعالــی خــود در ســطح 

کــه آثــار و بــرکات ایــن اندیشــه بــزرگ، نــه تنهــا در ایــران،  جامعــه عمومیــت داد 

کشــورهای دیگــر بــه وضــوح جلوه گــر اســت.  بلکــه در میــان مســلمانان مبــارز 

کــه القــای حالــت  از نظــر ســبک شناســی ادبــی، میــزان بهره گیــری از واژگانــی 

یــاد اســت؛ بی تردیــد ایــن شــادابی  نشــاط و امیــد می کننــد در شــعر امــام بســیار ز

یافت هــا  معنــوی و خوش بینــی و امیــد بــه زندگــی، از باورهــای عمیــق دینــی و در

گرفتــه اســت و باألخــره شــعر امــام،  و جاذبه هــای عالــی عرفانــی ایشــان سرچشــمه 

کــی از  کــه حا جوان گــرا، حرکــت آفریــن، تاثیرگــذار و دارای روحیــه حماســی اســت 

روح لطیــف و بلنــد او و ایمــان و یقیــن بــه وعده هــای الهــی اســت. 

کــه هــر ســال در نمایشــگاه  کتاب هایــی اســت  دیــوان اشــعار امــام از جملــه 

کشــور جــزء پرفروش تریــن  کتاب فروشــی های سراســر  کتــاب تهــران و بعــد از آن در 

ــرد. ــرار می گی ــان ق ــار ایش آث
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 عنوان کتاب:  َسَمک َعّیار 
 پدیدآورنده: فرامرز پسر خداداد؛ تصحیح: پرویز ناتل خانلری

گاه، سال 1396، تهران   مشخصات نشر:  نشر آ
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کــه در ســده  َســَمک َعّیــار، اولیــن قصــه بلنــد و رمان گونــه بــه زبــان فارســی اســت 

کتــاب ســه جلــدی، بــه  ششــم هجــری نوشــته شــده اســت. داســتان های ایــن 

دســت فرامــرز پســر خــداداد پســر عبــداهلل نویســنده )کاتــب( ارجانــی )ارگان یــا 

ی داســتان ها را  کنونــی در اســتان خوزســتان( جمــع آوری شــده اســت. و بهبهــان 

ــن ابوالقاســم فراهــم آورده اســت.  ــة ب ــام صدق ــه ن ی ب ــان یــک راو از زب

کــه بســیاری از شــخصیت های اصلــی ســمک عیــار را افــراد عــادی  از آنجــا 

تشــکیل می دهنــد، زبــان روایــت بســیار صمیمــی و دلنشــین اســت و اطالعــات 

بســیاری دربــاره زندگــی طبقــات مختلــف جامعــه ایــران می دهــد. 

کــه طــی  کتــاب پهلوانــی نــام آور بــه نــام ســمک عّیــار اســت  شــخصیت اصلــی 

ــرادری می خــورد.  ــا خورشیدشــاه ســوگند ب ماجراهایــی ب

کتــاب داســتان شــاه زاده ای جوانمــرد از شــهر حلــب بــه نــام  ماجــرای اصلــی 

کــه از عشــق و عاشــقی دوری  کــه برخــالف میــل باطنــی اش  خورشیدشــاه اســت 

می جســت و بــر عاشــقان می خندیــد، بــه عشــق دختــر فغفــور شــاه، پادشــاه چیــن 

ــه وجــود مــی آورد.  گرفتــار می شــود و حوادثــی شــیرین و جــذاب ب

شــاه زاده بــرای بــه دســت آوردن مه پــری، بــه ســوی چیــن حرکــت می کنــد. در 

ــدد و از آن پــس  ــه خورشیدشــاه می پیون ــار« ب ــام »ســمک عّی ــه ن ایــن میــان مــردی ب

کــه مــردی عّیــار اســت بــا هم دســتی  بــار اصلــی حــوادث را بــه دوش می کشــد. او 
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ــرادی چــون شــغال پیــل زور، روزافــزون، ســرخ ورد )همســر ســمک(،  و همراهــی اف

یدادها به کمک خورشیدشــاه  روح افــزای و چنــد پهلــوان و عّیــار دیگــر در بیشــتر رو

می آیــد. 

کــه نقــش مهمــی در داســتان بــر عهــده دارد، فــّرخ روز، پســر  شــخصیت دیگــری 

ــردد  ــال می گ ــری مبت ــق دخت ــه عش ــدر ب ــد پ ــز همانن ــه او نی ک ــت،  ــاه اس خورشیدش

یــادی لشکرکشــی می کنــد و در ایــن میــان قســمت قابــل  بــه ســرزمین های ز و 

کتــاب را بــه خــود اختصــاص داده اســت.  توّجهــی از 

بخش هایــی از داســتان »ســمک عّیــار« بــه دلیــل از بیــن رفتــن صفحــات نســخ 

کــه  از میــان رفتــه و بــه دســت مــا نرســیده اســت. یــک بخــش از افتادگــی متــن 

مربــوط بــه ابتــدای داســتان فــّرخ روز، توســط دکتــر پرویــز ناتــل خانلــری از نســخه ای 

گذشــته بــه زبــان ترکــی ترجمــه شــده بــوده، بــه فارســی ترجمــه شــده اســت. کــه در 
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ــار از  ی ــن ز ــن وشــمگیر ب ــن اســکندر ب کیــکاووس ب ــی  ــر ُعنصرالمعال قابوس نامــه اث

یــاری اســت. ایــن خانــواده در قــرن چهــارم و پنجــم هجــری  شــاهزادگان خانــدان ز

یــان و  گیــالن، دیلمســتان، رو گــرگان، طبرســتان،  در شــمال ایــران به خصــوص در 

ــی داشــته اند. ری حکمران

یــخ بــه نــام قابــوس دوم معــروف اســت،  کــه در توار نــام قابوس نامــه از نــام مؤلــف 

گیالن شــاه نوشــته  کتــاب را بــرای فرزنــدش  گرفتــه شــده اســت. نویســنده ایــن 

گفتــه  و در آن از آداب اجتماعــی، تربیــت فرزنــد و آداب مملکــت داری ســخن 

کتــاب، حاصــل تجربیــات خــود را در اختیــار  اســت. او خواســته اســت بــا تالیــف 

ــا و  ــی و هنره ــف زندگان ــائل مختل ــد و مس کن ــی  ــذارد و او را راهنمای ــدش بگ فرزن

ــوزد. ــدو بیام ــان را ب ــون آن زم گ گونا ــه های  پیش

کتــاب و تعلیقــات  قابوس نامــه مشــتمل بــر پیش گفتــار، مقدمــه مصحــح، متــن 

کتــاب در چهــل و چهــار باب تدوین شــده اســت. شــیوه نگارشــی  کــه متــن  اســت 

کــه در هــر بــاب ابتــدا خطــاب  کتــاب بدیــن صــورت اســت  عنصرالمعالــی در ایــن 

بــه پســر خــود بــه تعریــف موضــوع مــورد نظــر می پــردازد و ســپس بــرای توضیــح 

بیشــتر مطلــب حکایاتــی نقــل می کنــد.

کتــاب از آثــار مهــم نثــر ســاده در اواخــر قــرن پنجــم بــه حســاب می آیــد و  ایــن 

رســوم لشکرکشــی، مملکــت داری،  بســیار متنوعــی چــون  شــامل موضوعــات 
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و  خــوردن  غــذا  طــرز  زندگــی،  معمولــی  آیین هــای  متــداول،  فنــون  و  دانــش 

گزیــدن و  یــدن، دوســت  هم چنیــن مســائل اجتماعــی و تربیتــی مثــل عشــق ورز

پــروردن و خالصــه علومــی چــون طــب، نجــوم و شــاعری می باشــد. فرزنــد 

کتــاب، شــیوهݘ نثــر مرســل یــا همــان نثــر ســاده و بی پیرایــۀ  روش انشــای ایــن 

یــخ بلعمــی اســت  معمــول قرن هــای چهــارم و پنجــم هجــری قمــری بــه ســبک تار

و نشــان دهندهݘ دامنــهݘ وســیع اطالعــات نویســنده می باشــد.

اّمــا بهتریــن  بــه چــاپ رســیده؛  کتــاب مکــرر در ایــران و جاهــای دیگــر  ایــن 

1345ش،  ســال  در  یوســفی  غالم حســین  کوشــش  بــه  قابوس نامــه  تصحیــح 

کتــاب، نســخه کتابخانــه فاتــح را که  منتشــر شده اســت. مصحــح بــرای تصحیــح 

کار خــود قــرار داده اســت  قدیمی تریــن نســخه ها و معتبرتریــن آن هاســت، اســاس 

کــه جــز در مــوارد بســیار ضــروری تغییــری در آن داده نشــود.  کــرده اســت  و ســعی 



سطح سه / اخالق در متون ادبی346

 عنوان کتاب:  سیاست نامه )سیرالملوک( 
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  مشخصات نشر: انتشارات علمی و فرهنگی، سال 1390، تهران
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طوسی،  نظام الملک  خواجه  سلجوقی،  پرآوازه  و  مشهور  وزیر  اثر  سیاست نامه 

یخی و یکی از آثار مهم نثر فارسی در قرن پنجم هجری  یکی از متن های مهم تار

که مشتمل بر  کتاب  است و از شاهکارهای زبان فارسی به شمار می آید. در این 

مسائل حکومتی، سیاسی و اجتماعی دوره سلجوقیان است، وضع حکومت، 

مطرح  جامع  به طور  روزگار  رسوم  و  آداب  و  اجتماعی  طبقات  اداری،  سازمان 

گردیده است. نظام الملک، نگارش کتاب را به فرمان ملکشاه سلجوقی آغاز کرد 

و در دورۀ سلطنت محمد بن ملکشاه )حکومت492-511 ق( به پایان رسانید. 

ــگارش  ــال ن ــۀ اّول آن را 479 ق و س ــگارش نیم ــال ن ــه اش س ــح در مقدم مصح

نیمــۀ دوم آن را 484 ق دانســته  اســت. 

کتاب در بخش های زیر دسته بندی می گردد:  مفاد این 

 پند و اندرز؛ 	 

 نقل هایی از قرآن مجید، احادیث پیامبر و یاران او، گفتۀ مشاهیر و بزرگان؛ 	 

کوتاه؛	   حکایات 

 حکایات مفّصل؛ 	 

 شرح وقایع عصر مؤلف؛	 

یخی؛	   روایات تار

 تفسیر برخی عبارات.	 


