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راستای باهم است و تنها با ذکر خدا و مراعات تقوا در قرآن توجه به معنویت و اخالق هم
سویی آوری مطالب المیزان در این خصوص به همشود. کتاب حاضر با جمعحاصل می

ترین موضوعاتی را که زندگی انسان را اخالقی و معنوی اخالق و معنویت اشاره داشته، مهم
 .ی کرده استمعرف کند،می

های زندگی نورانی را معرفی هر یک به نوعی یکی از شاخصه ،ادب، اخالق و معنویت
نیل به کماالت و نیز داشتن ملکاتی که زیبنده مقام انسان  ،کند. برای داشتن زندگی طیبهمی

در طی سه  ،تابشود. در این کاخالق و معنویت سه مؤلفه مهم محسوب می ،باشد، ادب
 .ها پرداخته استبخش به این مؤلفه

 تعریف اخالق و اصول فاضله اخالقی 
  های انسان منشأ تمامی اعمال و افعال و خلقبیان 
 های اخالقی موجود بیان مسلک 
 تحصیل ملکات اخالقیاصالح اخالق و  هایراه 
 های حل اختالفات در جامعهاخالق اجتماعی و راه 

 : های زندگی معنویبیان شاخصه
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 ذکر و آثار آن 
 توبه 
 توکل 
 خوف و خشیت 
 دعا 
 محبت خدا 

 تعریف ادب و تفاوت آن با اخالق 
 منشأ پیدایش ادب و اخالق 
 ب از منظر اسالم اد 
  در مواجهه با مردم و در مواجهه با خداوندمصادیق ادب انبیا 

کند، داشتن ارتباط با غیر خود آنچه در ساحت انسان مجال بروز چنین مفاهیمی را ایجاب می
لذا نوع  ؛باشداست. این ارتباط در ساحت ارتباط با خالق و ارتباط با مخلوق قابل تفکیک می

 و مخلوق، تجلی دهنده ادب، اخالق و معنویت در انسان است. ارتباط با خالق
امید است که با مطالعه این کتاب فرد به سوی داشتن زندگی معنوی توأم با اخالق و ادب گام 

 بردارد.

 گردد؟برمی ویمنشأ خلق و خوها و اعمال و افعال انسان به وجود چه قوایی در  .1
 های علمی و عملی کسب فضایل اخالقی چیست؟های اصالح اخالق و نیز راهراه .2
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 کند؟دین چگونه اخالق اجتماعی را در جامعه حاکم می .3
 توبه آیا فقط مربوط به گناهان است؟ .4
 ه چیست؟افراط و تفریط مسیحیت نسبت به توب .5
 طریقه صحیح توکل به خداوند در مواجهه با اسباب چیست؟ .6
 ارتباط ذکر خداوند با سکونت و زایل شدن ترس چیست؟ .7
 ارتباط ذکر با ترس از خدا چیست؟ .8
 ارتباط میان دعا و دعوت با عبودیت و عبادت چیست؟ .9

 دعای حقیقی و شرایط استجابت دعا چیست؟ .10
 محبت خداوند به خلق چگونه است؟ .11
 و الزمه حبّ واقعی خداوند چیست؟ آثار .12
 آداب و اخالق چه تفاوتی با هم دارند؟ .13
 ادب در مجتمع دینی چه تعریفی دارد؟ .14
ادب قابل جمع با باطل  ،ادب انبیا در برابر حق چگونه است؟ آیا با این تعریف .15

  است؟
اقتضای چگونه برخوردی را با ضعفا و  ،هاادب انبیا در تربیت نفوس همه انسان .16

 ا داشته است؟اقوی

 تعالیم اسالم .1
 سنن النبی .2
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