
 کانون قرآن و عترت )ع( دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 

 ای از منظر قرآن کریمالق حرفهاخ

 اسالمی روح اهلل طالبی، دانشجوی کارشناسی الهیات و معارف

آن قدر  یااخالق حرفه یدامنه

هر  یگسترده است که امروزه برا

  میتنظ یخاص یقواعد اخالق یاحرفه

اخالق  یهاشده است. اما معموال مولفه

 یمعرف یرا در موارد مشترک یاحرفه

 نیا یتمام رب میکنند که قرآن کریم

داشته  دیتاک یاخالق یواال یهاارزش

 است.

از  زیو پره ییگوراست :صداقت

از  یاریبس اتیسخنان کذب که در آ

 یقرآن به آن اشاره شده است. برا

 میخوانیسوره زمر م 33 یهینمونه در آ

گو باشد و سخن که راست یکس"

 ،دنریکه آن را بپذ یو کس دیراست بگو

 ".زکارندیپره

 قایرفتار صادقانه دق :یکردارراست

رود. یبه کار م اکارانهیدر برابر اعمال ر

به شدت مورد نکوهش  ،لعمدر  ایر

 264 اتینمونه در آ یقرآن است. برا

، اعمال ءسوره نسا 142سوره بقره و 

  شده است. حیتقب اکارانهیر

 تیاحساس مسئول :یریپذتیمسئول

 دارد. یاژهیو گاهیجا یادر اخالق حرفه

 تیدر موارد متعدد مسئول میقرآن کر

 یکند. برایافراد را به آنان گوشزد م

 امتیسوره ق 36 هینمونه در آ

انسان گمان کرده  ایآ" میخوانیم

رها  یتیمسئول چیو بدون ه هودهیب

 "د؟شویم

 ییهاموضوع در حرفه نیا :یرازدار

وکالت و تجارت به  ،یچون پزشک

 اتیدر آ میشدت مطرح است. قرآن کر

 امبریراز پ یافشا م،یسوره تحر ییابتدا

 یاز همسران او را امر یکیتوسط 
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را نکوهش کرده  آنپسند شمرده و نا

از  یگرید اتیدر آ نیاست. هم چن

 قرآن استراق سمع نکوهش شده است.

مولفه مخصوصا در  نی: ایطرفیب

 یمهم اریامر بس یارسانه یهاحرفه

در  یشود. هر فرد و سازمانیم یتلق

 تیموظف است واقع یمقام خبررسان

را آن گونه که هست به مخاطب  یخبر

برساند و قضاوت را خود برعهده 

سوره احزاب  37 هی. خداوند در آردینگ

 زا یبخش دیکه نبا دیفرمایم امبریبه پ

را از ترس مردم پنهان کند  یاخبار وح

 و به اطالعشان نرساند.

احترام به داشت افراد و بزرگ :احترام

شده  رفتهیپذ یاها در هر حرفهآن

از  یمتعدد اتیاست. خداوند در آ

ها اشاره کرده و قرآن به احترام انسان

 یافراد خاص یخواهد برایاز مومنان م

نمونه  یقائل شوند. برا یاژهیاحترام و

احترام  یستهیمادران در قرآن شا

  .داندانسته شده اریبس

 تیست که رعایهیبد :قانون بودن تابع

 یاامر اخالق حرفه نیترییابتدا نیقوان

همواره مومنان را به  میست. قرآن کرا

ند. کیم بیو ترغ قیتشو نیحفظ قوان

به  ،ینید نیاز ده بار از قوان شیتنها ب

نام برده شده و  "حدود اهلل"عنوان 

ها بر حذر داشته مومنان را از نقض آن

 است.

به  یبندیوفا و حس پا :یوفادار

 تیتواند موفقیحرفه م کی یشاکله

کند. قرآن  تیرا تقو یافرد حرفه کی

سوره مائده از مومنان  هیآ نیدر اول

ها و مانیپ یخواهد تا به تمامیم

باشند و به  بندیپا نیقراردادها و قوان

 ها وفا کنند.آن
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