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 چکیده

داشته است مباحث اخالقی بوده است. مباحث  سروکارمباحثی که انسان با آن  ترین مهماز  یکی تاکنوناز ابتدای خلقت 

دین به مباحث اخالقی اهمیت  ترین کامل عنوان بهاخالقی در همه ادیان از اهمیت باالیی برخوردار بوده است. دین اسالم نیز 

اما برخی دیگر  اند شدهمستقیم در قرآن کریم ذکر  صورت به ها آناخالقی و موضوع و نام  مسائلداده است. برخی از  ای ویژه

منظور  طورکلی بهرا و یا آیاتی که  ها آن معنی همکلمات  توان میدر قرآن نیست و با بررسی آیات  ها آنصریح نامی از  صورت به

أنی و قناعت چگونه در رفق، کیاست، محاسبه نفس، ت های واژهیافت. حال مسئله این است که  رساند میاین واژه اخالقی را 

نامه هم این است که این . هدف این پایانشود میدر قرآن یافت  ها آنو آیا نام و نشان و معنایی از  اند شدهقرآن کریم ذکر 

را در معرض دید قرار دهد. روش  ها آناخالقی در جامعه دارند  های واژهرا بررسی کند و بنا به اهمیت و ضرورتی که  ها واژه

پرداخته  ها واژهحدیثی و تفسیری موجود به بررسی این  های کتابو با استفاده از کتب اخالقی،  باشد می ای کتابخانهتحقیق 

وصف خداوند عظمت و بزرگی این کتاب  غیرقابلزیرین کالم  های الیهخواهد شد. با بررسی دقیق آیات قرآن و پی بردن به 

 د در عین واحد حامل چندین پیام اخالقی و اجتماعی و... باشد. توان میکه یک آیه  بینیم میو  شود میبیشتر درک 
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