
 منابع بیرونی اخالق و تربیت اسالمی
اخالقی هاي دانشنامه  ها المعارف دایره :یکم

المساوي و المحاسن المعجم ـ1
است عربی زبان به جلد 19در تبریزي ابوطالب تألیف.
آیات و اخالقی روایات تمام و است اخالقی موضوعات المعارف دایره 

.بردارد در را اخالقی
االسالمیه االخالق موسوعه ـ2
است عربی زبان به جلد3در ابوعزیز محمود یوسف سعد تألیف.
است تسنن اهل روایات و قرآن اساس بر اخالقی المعارف دایره.



االخالق موسوعه ـ3
است عربی زبان به جلد 1در مصر علماي از گروهی تألیف.
است نبوي روایات و آیات منظر از اخالقی رذائل و فضائل دربردارنده.
النعیم ةنظر موسوعه ـ4
است عربی زبان به جلد12در تسنن اهل متخصصین از گروهی تألیف.
است نبوي سنت و قرآن اساس بر تربیتی المعارف دایره.
قرآن در اخالق ـ5
است فارسی زبان به جلد 3در شیرازي مکارم ناصر اهللا آیت تألیف.
است قرآن در اخالقی رذائل و فضائل دربردارنده.



اخالق علم هاي اصطالحنامه :دوم
اسالمی اخالق اصطالحنامه
تبلیغات دفتر پژوهشی معاونت اسالمی مدارك و اطالعات مرکز تألیف 

.است فارسی زبان به جلد یک در قم علمیه حوزه اسالمی

اخالقی اصطالحات و واژگان فرهنگ :سوم
القرآن اخالق موسوعه
است عربی زبان به جلد 6در شرباصی احمد دکتر تألیف.
شده تدوین خاصی ترتیب بدون و است قرآن اخالقی اصطالحات معجم 

.است



 منابع درونی اخالق و تربیت اسالمی
حدیثی اخالق :یکم

کتاب نگارش به اخالقی روایات به توجه با نویسنده کتب، نوع این در  
.است پرداخته

التمحیص ـ1
است عربی زبان به جلد 1در ق.ه336متوفاي اسکافی همام بن محمد تألیف 

.است گشته تدوین اخالقی روایات به توجه با که
شیعه صفات ـ2
است فارسی ترجمه داراي و عربی زبان به صدوق شیخ تألیف.
اند شده ذکر روایات به توجه با اخالقی نبایدهاي و باید کتاب این در.



االعمال عقاب و االعمال ثواب ـ3
ثواب به ناظر که روایاتی آن در که است عربی زبان به صدوق شیخ تألیف 

.است شده گردآوري است، اعمال عقاب و
الخواطر ریاضه و الجواهر معدن ـ4
قمی عباس شیخ که عربی زبان به ق.ه449متوفاي کراجکی محقق تألیف 

.است رسانده چاپ به النواظر نزهه نام با و کرده ترجمه فارسی به را آن
الحزین سلوه یا الدعوات ـ5
در که است عربی زبان به ق.ه573متوفاي راوندي الدین قطب تألیف 

.است شده ذکر آن در نیز ادعیه و اذکار برخی اخالقی، روایات کنار



غرراالخبار فی االنوار مشکات ـ6
ترجمه داراي و است عربی زبان به ق.ه548متوفاي طبرسی تألیف 

.است اخالقی رذائل و فضائل درباره روایات شامل و است فارسی
االخالق مکارم ـ7
ترجمه داراي و است عربی زبان به ق.ه548متوفاي طبرسی تألیف 

.است اخالقی رذائل و فضائل درباره روایات شامل و است فارسی
النفس محاسبه ـ8
و عملی عرفان در عربی زبان به ق.ه664متوفاي طاووس بن سید تألیف 

.است انسان تزکیه درباره روایات و آیات اهمیت باب در اخالق



العارفین صفات و التحصین ـ9
د ابن تألیفاست عربی زبان به ق.ه841متوفاي حلی فَه.
زلت، شرایط و معنا پیرامون کتاب بحث عمدهفایده هاي و جواز روایات ع 

.است آن

الصواب الی القلوب ارشاد ـ10
است عربی زبان به قمري هجري هشتم قرن متوفاي دیلمی تألیف.
قرآن حکمت هاي و مواعظ در اول جزء شده؛ تالیف جزء دو در کتاب این 

 ائمه و )السالم علیه(علی امیرالمؤمنین مناقب در دوم جزء و سنت و
.است )السالم علیهم(طاهرین



المفید اآلداب فی المرید منیه ـ11
است عربی زبان به )ق.ه965یا 955(متوفاي ثانی شهید تألیف.
در تعلم و تعلیم آداب و استاد و شاگرد متقابل آداب موضوع در اثر این  

.است اسالم
االخالق محاسن فی الحقایق ـ12
است عربی زبان به ق.ه1090متوفاي کاشانی فیض مالمحسن تألیف.

)شُبر اخالق(االخالق ـ13
است عربی زبان به  ق.ه1242متوفاي شبر عبداهللا سید تألیف.
است شده ترجمه »اخالق«نام با جباران محمدرضا توسط کتاب این.



اخالق فلسفی ـ عرفانی: دوم
باشد؛ روایات  و آیات است ممکن آن خاستگاه که کتبنوع این در  

  تواند می است، عرفانی یا فلسفی که کتاب گرایش به توجه با اما
.باشد عرفانی یا فلسفی مباحث

االعراق تطهیر و االخالق تهذیب ـ1
متوفاي مسکویه،به ملقب رازي یعقوببن محمد بن احمد ابوعلی تألیف

.است عربی زبان به ق.ه421
نزد اخالق مبانی از گیري بهره با فلسفی اخالق تا شدهتالش کتاب این در 

.شود تبیین ارسطو و افالطون



الدین علوم احیاء ـ2
عربی زبان به ق.ه505متوفاي طوسی غزالی  محمد بن  محمد ابوحامد تألیف 

.است
سعادت کیمیاي ـ3
عربی زبان به ق.ه505متوفاي طوسی  غزالی  محمد بن  محمد ابوحامد تألیف 

.است
کاستی هایی وافزون باالدین،احیاءعلومکتاب از استچکیده اي کتاب این 

.نوشته است خود مادري زبان به ترتیب و نظم همان با را آن غزالی که
هلکاتمعامالت، عبادات، :شده تقسیم رکن چهار به احیاء مانند کتابمتنوم 

.منجیات



ناصري اخالق ـ4
دربارهفارسی زبان به ق.ه672متوفاي طوسی نصیرالدین خواجه تألیف 

.استخانوادگی و اجتماعی فردي، اخالق
که مسکویه ابوعلی االخالق تهذیب کتاب از است ترجمه اي ناصري، اخالق  

.دارد تحلیلی ـ عقلیروشی
السعادات جامع ـ5
است عربی زبان به ق.ه1209متوفاي نراقی مهدي موال تألیف.
دانسته آن نویسنده عملی و اخالقی جایگاه علت به بیشتر کتاب ایناهمیت 

  مشتمل که شده معرفیکتابیاولین همچنین السعادات جامع .است شده
.است عملی و دینی نیز و فلسفی و عقلی جنبه دو هر بر



السعاده معراج ـ6
است فارسی زبان به ق.ه1245متوفاي نراقی احمد موال تألیف.
مباحث که شده دانسته السعادات جامع کتاب فارسی تلخیصکتاب، این 

.استکرده بیان همه فهم تر ادبیاتی با را کتاب همان
اهللا لقاء رساله ـ7
است ق.ه1343متوفاي تبریزي ملکی جواد میرزا تألیف.
نوشته فارسی زبان به را دیگر نصف و عربی زبان به را کتاب نصف مؤلف

  حاشیه و پاورقی را کتاب تمام و ترجمه را آن عربی قسمت مترجمکه است
.است کرده ذکر را آیات و احادیث منابع و زده



المراقبات ـ8
است ق.ه1343متوفاي تبریزي ملکی جواد میرزا تألیف.
سلوك و سیر در باطن و ظاهر اصالح ومسلمانی اخالقکتاب موضوع  

 کماالت و فضایل به رسیدنبراي نفس مراقبهباب در دستوراتی و عرفانی
.است سالهاي ماه تمام براي اخالقی

الفاخره المطالب و اآلخره منازل ـ9
است فارسی زبان به  ق.ه1359متوفاي قمی عباس شیخ تألیف.
منزل گاه هاي از یک هر خطرات و اهمیت برشمردنضمن کتاب، این در  

 براي وسیله اي و کدامهرهراس از نجات براي ابزاري مرگ، از پس
.است شده ارائهمقام هر در مصونیت و سالمت به دستیابی



الوالیه رساله ـ10
است عربی زبان به  ق.ه1402متوفاي طباطبایی محمدحسین سید تألیف.
از و ساخته مطرح را محوري مطالب ایجاز، و اختصار عیندر کتاب این 

.است برداشته پرده دین نهفته رازهاي
جهل و عقل جنود حدیث شرح ـ11
است عربی زبان به ق.ه1409متوفاي خمینی اهللا روح سید تألیف.
همچون و یافته بیشتري وضوح کتاب ایندر اماماخالقیو کالمی آراء 

.بگیرند بهره آن از می توانند بیشتري افراد او، حدیث چهل شرح کتاب
آیات بر تکیه باکالمیو فلسفی عرفانی، عمیق نکات حاوي کتاب این 

.است )ع(بیت اهل روایات و قرآن



منابع الکترونیکی اخالق و تربیت اسالمی
اسالمی اخالق ـ1
کامپیوتري مرکز محصوالت از و بردارد در را کتاب عنوان 343کامل متن 

.است نور
نراقی فاضلین کتابخانه ـ2
کامپیوتري مرکز محصوالت از و بردارد در را کتابعنوان25کامل متن 

.است نور
تهیه و تنظیم پاورپوینت :
 بندرعباس) سالم اهللا علیها(مسئول پایگاه پژوهشی مدرسه علمیه الزهرا


