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 اصالت اثر تعهدنامه

حدیث گرایش رشته علوم ■کارشناسی ارشد  □اینجانب زهرا سادات رنجبران دانشجوی مقطع دکتری 

نامه و بروندادهای منتشره در این رابطه حاصل کار شوم که مطالب مندرج در این پایانتفسیراری متعهد می

شده است، ها استفادهپژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن

نامه قبالً برای احراز هیچ مدرک گردیده است. این پایان مطابق مقررات ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر

سطح یا باالتر ارائه نشده است. لذا در صورت اثبات تخلف)در هر زمان( دانشگاه اصفهان حق دارد مدرک هم

تحصیلی صادرشده برای اینجانب را از اعتبار ساقط و ضمن درج عام موضوع در جراید کثیراالنتشار، کلیه 

زمان بعد فراغت از تحصیل تا اثبات تخلف به موجب آن در طی دوره تحصیل و مدتقوقی که بهامتیازات و ح

 گرفته را مسترد گرداند.ذینفعان تعلق

 باشد.کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه اصفهان می

 

 امضاء      : زهرا سادات رنجبراندانشجو ینام و نام خانوادگ 

 

 

 

 امضاء   نیادکتر محمدصالح طیب  :ینام و نام خانوادگراهنما:  تأیید استاد
  



 به نام خدا

 دانشگاه اصفهان

 () یتالباهلدانشکده الهیات و معارف 

 () بیتمعارف قرآن و اهل گروه

 

 زهرا سادات رنجبران خانم نامهیانپا

 تحت عنوان اثری تفسیر گرایش علوم حدیث دانشجوی رشته

 شبکه مفاهیم نیکوکاری در قرآن و روایات )کافی(

 بخشی از ملزومات درجه کارشناسی ارشد عنوانبه

 به تصویب نهایی رسید. عالیداوران زیر بررسی و با درجه  یأتهتوسط  31/06/1398در تاریخ 

دانشگاه یا  مرتبه دانشگاهی خانوادگینام و نام  

 موسسه

 امضا

  دانشگاه اصفهان استادیار محمّد صالح طیب نیا دکتر راهنمااستاد  .1

دانشگاه معارف  استادیار دکتر محمدحسین قاسم پیوندی استاد مشاور .2

 قرآنی 
 

  دانشگاه اصفهان استادیار اکبریدکتر احسان علی داور داخل گروه .3

  دانشگاه اصفهان دانشیار ایدکتر تقی اژه داور خارج از گروه .4

 مدیر گروهامضاء 

  دکتر نفیسه فقیهی مقدس

 حوزه معاونت پژوهش و فناوري



 تقدیم

 )ع( ینحس امام ساحت مقدس هب 

یت و کشتی نجات عالمیان است... آنکه  چراغ هدا

 امام زمان عجل الّل  یممحضر موال و آاقو نیز 

لت و لطف او هب انآنکه جهانی  سرمی ربند... رد ااظتنر عدا

  مقدسشان باشد... انم هب روشن معرفتم، از خالی دفتر غنای هک باشد

  



 تقدری و تشّکر

ی را جل و جالهل  سپاس و ستایش خدا

ن، بنده ضعیف دل شب اتر، ردفشان. آفریدگاری هک خویشتن را هب ما شناساند و رداهی علم را رب ما گشود و عمری و فرصت  هک آاثر قدرت او رب چهره روز روشن، اتبان است و انوار حکمت او رد  ی عطا فرمود ات بدا

 ...مرا قوت قلب بود امیگ شکر شایان نثار ازید منان هک توفیق را رفیق راهم ساخت ات هب این مرحله از علم رسیده و از چیه محبتی ردیغ نکرد و رد تمام مراحل زند .خویش را رد طریق علم و معرفت بیازماید

تحمل بوده و  آانن، باشدیم  امیزندگ  سارهیسا شان،یهک مهربان  سپاس از پدر و ماردم
 دعای خیرشان هک اسوه صبر و 

ت
کالت مسیر را ربایم  سهیل مش

همیاری و زیم هک خواره زعو نیز  نمود،

 ... بوده استدلگرمی من اش، ماهی یهمدل 

 تقدری و تشکر شایسته از استاد فرهیخته و فرزاهن

گارشرد من همواره راهنما و راه گشای ، بلند یاهدالوزی و گفته یاههک با نکته آاقی دکتر طیب نیا  ...رهنموداهیشان مرا یاری نمودند ربانی هک با مسرکار خان و تشکر از اند بوده انهمیانپا ن
  



 چکیده

 علوم و شناسیشناسی،روانجامعه مثل گوناگونی علوم در امروزه که است اجتماعی هایعرصه فراگیرترین از یکی نیکوکاری

 لیو دارد هاانسان الهی فطرت و سرشت در ریشه نیکوکاری اگرچه. گیردمی قرار موردبحث حقوق،اقتصاد و تربیتی،فقه

 خأل است،که آن مشابه مفاهیم سایر همچنین و نیکوکاری و خیر مفهوم دقیق شناخت نیازمند موضوع این عالمانه بررسی

 اکرمامبرپی سیره و قرآن در ریشه نیکوکاری و احسان مصادیقاسالمی،جوامع در اینکه به توجهبا. گرددمی احساس شدیداً آن

 لذا(شیء للک تبیاناً)است گوناگون مسائل کنندهتبیین بهترین خود کریم قرآن همچنین و دارد السالمعلیهم البیتاهل و

 واندتکند،می عالمانه تبیین را روایات و قرآن در نیکوکاری و احسان مصادیق و مفاهیم مجموع که ایفرهنگنامه گردآوری

 کار از بخشی پژوهش این در. نماید برطرف را موجود خأل و بوده علمی گوناگون هایرشته در محققان کلیه راهگشای

 روش.است تهگرفانجام باشد،می روایات و قرآن در نیکوکاری مفاهیم شبکه تبیین و شناخت که نیکوکاری نامهفرهنگ تدوین

 به را ظرموردن مضامین که عباراتی ابتدا که صورت این به.است بوده محتوا تحلیل رویکرد با کیفی صورتبه پژوهش این

 اصطالحی و لغوی ازلحاظ اصلی هایمدخل تبیین با سپس.است شده کدگذاری و استخراج احادیث و قرآن از داشت، همراه

 دهشپرداخته نیکوکاری مفاهیم بین روابط بررسی و تحلیل به آن کلیدی نکات و مداخل همه درختی نمودار طراحی و

 .است

 شد استخراج تکرار بدون روایت321کافیاصول در و آیه376قرآن در نیکوکاری حوزه پیرامون آمده بدست نتایج اساسبر

 از اعم اینکه به باتوجه خیر، و معروف یواژه دو گردیدمشخص تحقیق این در.گردید تنظیم بیان مدخل26 قالب در که

 ایواژه نهات.است معروف و خیر مصادیق از یکی نیکوکاری و نیستند واژه این برای مناسبی معادل هستند نیکوکاری مفهوم

 ا،دع صدقه، انفاق، هایواژه بعدازآن. است احسان واژه شود استفاده روایات و قرآن ادبیات در نیکوکاری معادل تواندمی که

 .گیرندمیقرار نیکوکاری و احسان مصادیق جزء... و وقف عفو، نذر،

 روایات قرآن، خیریه، احسان، نیکوکاری، نامه،فرهنگ مفاهیم، شبکه :هاکلیدواژه

 
 


