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  عوامل انحطاط اخالقی
  و اناجیل اربعهقرآن در نظام اخالقی 

  *آرا نعمتی پیرعلی دل

  دهچكي
اخالقی یعنی بازماندن از سیر در طریق کمال و یا خـروج از آن بواسـطۀ کسـب    انحطاط 

که تعریف و تعیین مصـادیق آنهـا    هستند رذایل اخالقی. کمال و سعادت حقیقی مفاهیمی
اخالقی قرآن و اناجیـل اربعـه   هاي  وابسته به نوع جهان بینی یک نظام اخالقی است. نظام

و الزمـۀ  » تقرب به خدا«حقیقی را  ، کمال و سعادتبواسطۀ بهره مندي از منشایی مشترك
کنند. بر این اساس، انسـان بواسـطۀ بهـره     می آن را ایمان و التزام بر اعمال مؤمنانه معرفی

مندي از نعمت اختیار، هدف داري و تالشگري، قادر است تا سعادت حقیقی یعنی فالح و 
 موجب تضعیف یا سلب ایمـان او  اما بواسطۀ عواملی که .فوز ابدي را از آن خویش سازد

طور مشـترك در قـرآن و   ه گردند، ممکن است از مسیر کمال بازماند. این عوامل که ب می
و شیطان. دنیا، موضوع هواي عبارتند از: هواي نفس، دنیا شده است، تأکید بر آنها اناجیل 

  مؤید و آرایشگر هواهاي نفسانی است.نفس و شیطان، 
  .خالقی، هواي نفس، دنیا، شیطان، قرآن، اناجیل اربعهانحطاط اها:  هواژکلید
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  همقدم
؛ ادیان آسمانی استهاي  ترین آموزه حیات و اهتمام بر چگونگی آن، از مهم توجه به چراییِ

ن انسان به حیـات معنـوي کـه    رساندتوان گفت دعوت به پیروي از رساالت و  می رو از این
آسمانی، هـدف  هاي  ویژگیست از التزام بر اصول اعتقادي و اخالقی و دستیابی به ا عبارت
  ادیان آسمانی است.واالي 

متون مقدس اسالم و مسیحیت در تدارك زندگی معنوي و حیات طیبه به ابعاد وجودي 
در راه ره سـپردن  در مسـیحیت،   انـد.  دهکوشـی عـد الهـی او   پرورش بدر و کرد انسان توجه 

راه دسـتیابی بـه حیـات     شی مستمر در پرتو عشق به مسـیح، تنهـا  کُ ي نفسبه معنا 1لیب،ص
کسـی اسـت کـه    کرده است که پیرو واقعی او، تأکید بارها  . حضرت عیسیاست حقیقی

و اعـالم  » انکـار خویشـتن  «به معنـاي  این تعبیر،  2.صلیب خود را بردارد و به دنبال او برود
 معرفـت صـادقانه بـه فقـرِ     ،که در اسالم نیز چنان آن 3،آمادگی براي شهادت در راه خداست

قی عمیق و اعتمادي تام به نفس و پیروي خالصانه از دستورات خداوند در پرتو عش محضِ
شـود.   به کمال و حیات طیبـه معرفـی مـی   رسیدن همراه با تزکیۀ مستمر نفس، راه خداوند، 
تقادي، احکام و اخالق اسـت  ل اعتعالیمی در حوزة اصوئۀ ، مستلزم اراهدفبه این رسیدن 

تمایالت و و نیز،  و ابعاد وجودي او بینانه از هستی انسان به شناختی جامع و واقعکه خود، 
و  وابسته است. بررسی ابعاد و عمـق تعـالیم ایـن متـون درخصـوص انسـان       يگرایشات و

ن اسـت.  ل مهم در شناخت ادیـا ئاز مساعملی آنها، هاي  سفارشکنکاش در نظام اخالقی و 
موانـع موجـود در    بررسی و دریافت نگاه مشترك یا متفاوت ادیـان آسـمانی در خصـوص   

در تعالی یا انحطاط تأثیرگذار شناخت آنها از انسان و عوامل درجۀ ن مبیمسیر کمال انسان، 
  ست.او

  مفاهيم و كليات اخالق
تبیـین اصـول   یـز،  آن و ن تعریف لغوي و اصطالحیِئۀ ارامنظور از مفاهیم و کلیات اخالق، 

  است.آن موضوعه در اخالق و مفاهیم کلیدي موجود در 

  تعريف لغوي اخالق
ه جمـع  کـ  گونـه  همـان  4.اسـت  »سـجیه و سرشـت  «در لغت به معناي » خُلق«جمع اخالق، 

  5ه است.دین، طبیعت، سرشت و سجیمعناي به به ضم یا سکون آن، » خُلُق«
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هـم  خوي و طبع و نیز  6دینمعناي ابداع و تقدیر است، به معناي که به » خَلق«همچنین 
همان نفس اسـت کـه   دارد و باطن او، که انسان صورت و باطن  از آنجا 7.کار رفته استه ب

بـراي نفـس انسـان بـه منزلـۀ      به ضم یا سـکون الم،  » خُلُق« خاص خود را داردهاي  ویژگی
توان گفـت در   رو می از این 8؛تهاي آن اس اهري و اوصاف و ویژگیبراي صورت ظ» خَلق«

هـاي   وصـف ه و سجی، خوي، طبعمعناي به » خُلُق«یا » خُلق«اخالق جمع کاربردهاي لغوي، 
  باطنی انسان است.

  تعريف اصطالحي اخالق
به معناي مخلوق اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه در      » خُلُق«و » قخَل«گوید:  می راغب اصفهانی

» خُلُـق «ولـی  شود منظور است؛  می که با چشم دیدههیئتی صورت ظاهر و شکل و ، »خَلق«
هـر  شـود، اسـت و اخـالق،     مـی درونی که با بصیرت درك هاي  ویژگیسجایاي اخالقی و 

» خُلق«علماي علم اخالق  9به دست آورد.فضیلتی است که انسان آن را با خُلق و طبع خود 
تضی صـدور فعـل از   در نفس است که مقاي  ملکهاند: خُلق،  گونه تعریف کرده را این» خُلق«

10است. لاو بدون احتیاج به فکر و تأم  
و حواس ظاهري دریـافتنی نیسـت و    کیفیتی باطنی است که با چشم سرخُلق، بنابراین 

ز فـرد صـادر   ل و تفکر اشود افعال مناسب با آن، بدون نیاز به تأم حالتی است که باعث می
ع آن نفس ناطقۀ انسـان اسـت، پـاك    توان گفت فایدة اخالق که موضو می، رو از این 11؛شود

تهـذیب  «ساختن نفس از صفات رذیله و آراستن آن به ملکات جمیلـه اسـت کـه از آن بـه     
و آراسـتگی آن بـه   نکوهیده سالمت نفس از همۀ اخالق نتیجۀ آن، شود و  تعبیر می» اخالق

  12سعادت ابدي است. و و دستیابی به خیرکو یهاي ن فتمام وص

 اصول موضوعة اخالق
ن ابدمباحث اخالق باید ئۀ اخالق است که در اراهاي  منظور از اصول موضوعه، پیش فرض

  اختیار انسان است.ها،  فرض یکی از این پیششود. توجه 
مختار بودن انسان از محکمات معارف اسالم است و آیات متعددي از قـرآن کـریم بـر    

گـرو دسـتاورد خـویش     در هـرکس « فرمایـد:  مـی آنجـا کـه   دهـد؛   می اختیار انسان شهادت
  )21: (طور.»است
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شده نزد خداي سبحان تـا   رهنی است محفوظ و حبسانسان،  منظور این است که خود
 13؛عملی که از نیک و بد کرده، جزاي آن را که یا ثواب است یا عقاب دریافت کندبرابر در 
  14.شده استبه روشنی بیان در آیاتی دیگر که این مطلب  چنان آن

منـدي از اراده،   بـودن و بهـره   مختـار  انسان بـه دلیـل  دیگر، این است که اصل موضوعۀ 
دهـد و در انجـام    مـی  اراده انجام یعنی انسان کارهاي خود را با قصد ودارد؛ مطلوب نهایی 

 15؛دهـد  می خاص انجام يرا براي دستیابی به مقصوداین کارها پس ؛ آنها مختار استدادن 
بینـی او متغیـر اسـت. در     حسب نوع جهـان نهایی انسان برتوان گفت مطلوب  میرو،  از این
دتی است که در تمام سعارآن کریم، مطلوب نهایی انسان، بینی اسالمی و با استناد به ق جهان

شود و با توجه بـه اینکـه حیـات دنیـایی      میمحقق ـ اعم از دنیا و آخرت  دورة حیات او ـ  
تـوان گفـت مطلـوب نهـایی انسـان از       مـی  ،مدت دارد جایگاهی ناچیز و بسیار کوتاهانسان، 
عید «فرماید:  می که چنان آن 16.ابدي استستگاري رن کریم، قرآدیدگاه  سـ و یشَق منْهفَم ... و

کـس   رسد که هیچ روزي فرا ؛)106ـ105 :(هود» ...أَما الَّذینَ سعدوا فَفی الْجنَّۀِ خالدینَ فیها
اما کسـانی  ؛ اند بخت بخت و برخی نیک تیره؛ پس بعضی از مردم، جز به اذن او سخن نگوید

  .  ود...بخت شدند، جاودانه در بهشت خواهند ب که نیک
بهشـت و سـعادتمندان را   وارد شـدن بـه   دیگر است که سعادت را اي  آیه مانند این آیه 
عِ   و تُنْـذر  «کنـد:   می در جهنم معرفیشدن  داخلشقاوت را  وداند  میاهل بهشت  مـالْج مو یـ

و از روز جمـع بترسـانی کـه    )؛ 7: شـوري ( »...الریب فیه فَرِیقٌ فی الْجنَّۀِ و فَرِیقٌ فی السعیرِ
که این آیـات در  آنجا از.  جهنم...گروهی در  ند وا شکی در آن نیست که گروهی در بهشت

دارند، بر ایـن مطلـب    قرارسیاق دعوت به ایمان و عمل صالح و تحریک به اختیار اطاعت 
بنـابراین مطلـوب    17.سـعادت مؤثرنـد  دستیابی به کنند که ایمان و عمل صالح در  می داللت

و ایـن  آیـد   بـه دسـت مـی   همان سعادت جاودان است که به اکتساب و عمل نهایی انسان، 
رَه  فَمنْ یعملْ مثْقـالَ ذَر «ه است: شدتأکید از قرآن کریم،  متعدد یمطلب در آیات راً یـ ةٍ خَیـ  و

رَها یةٍ شَرثْقالَ ذَرلْ ممعنْ یآن را نیکـی کنـد،   اي  پس هرکس به انـدازة ذره )؛ 8ـ7: (زلزال »م
اصـل سـوم از اصـول    بر این اسـاس،   18.آن را ببیندبدي کند، اي  ببیند و هرکه به اندازة ذره

جهت رسیدن به مطلـوب   درنقش تالش انسان شود و آن،  میمشخص موضوعۀ اخالق نیز 
به مقصـود  رسیدن رفتار انسان در  به این اصل و آگاهی از تأثیر اعمال و اعتقادنهایی است. 

رو،  از ایـن یر اهداف عالی اخالقی، ضروري اسـت،  نهایی، براي ترغیب وي به تالش در مس
  19.استکرده تأکید  قرآن کریم در آیات فراوان بر این اصل
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  انسانهاي بنيادين  گرايش
بقـا   یکی از تمایالت ذاتی انسان، حب کمـال را    نفس است که حـب دارد. در پـی  و حـب

متفـاوت و متغیـر   بینی و نگـرش انسـان بـه جهـان،      ها در پرتو نوع جهان بدون تردید این گرایش
ي منحصـر  حقیقت حیات و ماهیت نفس انسـانی را در دنیـا و بـدن مـاد    . اگر انسان، است
طـوالنی   مندي از عمـر  و میل شدید به بهرهدنیایی به شکل آرزوهاي دراز  بقا گرایش حب بداند،

اسِ علـی حیـاةٍ   « فرماید: می که قرآن کریم چنانکند؛  می در دنیا ظهور ... لَتَجِدنَّهم أَحرَص النـَّ
مردم بـه زنـدگی   ترین  ماً آنها را حریصو مسلّ)؛ 96بقره: ...» (یود أَحدهم لَو یعمرُ أَلْف سنَۀٍ

  . ...از آنها خوش دارد که کاش هزار سال عمر داده شود هریک خواهی یافت...[دنیا]
که انسان به شناختی صحیح و عمیق از حقیقت حیات و نفس آدمـی دسـت    در صورتی

همراه با گرایش به کمـال و سـعادت،    بقا گردد و حب می یابد، توجهش به آخرت معطوف
در پرتو این نوع نگـرش، گـرایش حـب     20دارد. میها وا و مجاهدت عباداتوي را به انجام 

هـا و   دوستی و گرایش به خوبی طلبی، فضیلت جویی و حقیقت کمال نیز به صورت حقیقت
  گردد. می یجویی متجلّ و نیز مطلقها  فضیلت

بنابراین اگر کسی به شناخت صحیح از مفهوم کمال دست نیابـد بـه مظـاهر دنیـایی آن     
کنـد.   مـی  گـرایش پیـدا  طلبـی)   طلبـی و ثـروت   طلبـی، شـهرت   طلبی، قـدرت  ریاستنند ما(

نْ یرِیـد الْـآخرَةَ        ...«فرماید:  می که قرآن کریم چنان آن مـ نْکُم مـ نْیا والـد رِیـدنْ ی مـ نْکُمم «...
  .خواهد و گروهی آخرت را می برخی از شما دنیا را ؛)152: عمران (آل

خواهند  می گروهی که دنیا را: ن را به دو گروه تقسیم کرده استانامسلمشریفه، این آیۀ 
پرداختنـد و  ـ   در جنگ احدـ  میو به جمع غنا قدم نبوده و در فرمانبري از رسول خدا ثابت

طلـب   آخـرت زیـرا  ؛ م چشـم پوشـیدند  یگروهی که در فرمانبري ثابت قدم بودنـد و از غنـا  
او را  هـاي بنیـادین   بینـی انسـان، تمـایالت و گـرایش     توان گفت نوع جهان میپس  21؛بودند

  گذارد. می تأثیري عمیقداده و بر نوع عملکرد او،  تحت تأثیر قرار

  فضايل و رذايل اخالقي
آورنـدة  انـد. افعـالی کـه پدید    گـذاري در علـم اخـالق    موضـوعات ارزش افعال و ملکـات،  

ارزش منفـی  انـد،   دة رذیلـت آورنـ و افعالی کـه پدید ند دار ارزش مثبت اخالقی اند، فضیلت
پدیـد آمـدن صـفات پایـدار در نفـس انسـان       باعـث  از این اعمـال  هریک  تکرار 22.اخالقی
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گردند. ملکاتی کـه منشـأ افعـال     می منشأ افعال نیک و بدملکات خود،  شود و می) ملکات(
ان انسـ رذیلت نام دارند. ملکات گـروه اول،  اند، فضیلت و ملکاتی که منشأ افعال بدند،  نیک

ارزش مثبـت  رو،  از ایـن شـوند؛   می را در رسیدن به کمال یاري کرده و سبب ارتقاي حیات انسان
دور کننـد،   یا از آنو اعمال و ملکاتی که انسان را به کمال حقیقی رهنمون نسازند ند دار اخالقی

 ،بینی خدامحور و معادبـاور  اخالقی دینی، بر اساس جهانهاي  در نظامارزش منفی اخالقی. 
  شود؛ مانند: میتلقّی  فضایلکه انسان را به خدا نزدیک سازند،  همۀ افعال و ملکاتی

و عباد الرَّحمنِ الَّذینَ یمشُونَ علَی الْأَرضِ هوناً و إِذا خاطَبهم الْجاهلُونَ قالُوا « حسن سلوك:
ن بـه فروتنـی راه   کـه روي زمـی  انـد   کسـانی رحمـان،  و بندگان خـداي  ؛ )63: فرقان»(سالماً

  .گذرند]خطابشان کنند، سالم گویند [و در جاهالن [به ناروا] روند و چون می
  و در اعمال خیر از هم سبقت بگیرید.؛ )148: بقره...»(فَاستَبِقُوا الْخَیرات«نیکوکاري: 

؛ با حکم و اندرز نیکو، بـه راه پروردگـارت دعـوت    »ادع إِلی سبِیلِ ربک بِالْحکْمۀِ«حکمت: 
  .)125: (نحلکن 

: فصـلت »(...إِنَّ الَّذینَ قالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقاموا تَتَنَزَّلُ علَیهِم الْمالئکَـۀُ أَالَّ تَخـافُوا  «استقامت: 
، فرشـتگان بـر   سپس ایستادگی کردندسانی که گفتند پروردگار ما خداست، گمان ک بی)؛ 30

  . مدارید...شوند که بیم  می آنها نازل
و در راه نیکـی و تقـوا   )؛ 2: (مائـده ...» و تَعاونُوا علَی الْبِرِّ و التَّقْوي«...تعاون بر نیکی و تقوا: 

  .با یکدیگر همکاري کنید
نٌ و منْ أَحسنُ دیناً ممنْ أَسلَم وجهه للَّه «احسان و نیکوکاري:  سـحم وه ؛ )125: (نسـاء  ...»و

  .  ...مداري بهتر از آن کسی است که خود را تسلیم خدا کرده و نیکوکار است چه کسی در دین
  دارند. می و آنها را بر خود مقدم) 9حشر: »(و یؤْثرُونَ علی أَنْفُسهِم« :ایثار
ان بگـو:  بـه مؤمنـ  ؛ )30: نور...»(یحفَظُوا فُرُوجهم قُلْ للْمؤْمنینَ یغُضُّوا منْ أَبصارِهم و: «عفت

  .دامنی خود را حفظ کنند دیده [از نامحرم] فرو نهند و پاك
  اند؛ مانند: رذایل اخالقیکند،  می همۀ افعال و ملکاتی که انسان را از خدا دور

  .و برتري جست ابا کرد جز ابلیس که؛ )34: بقره...»(إِالَّ إِبلیس أَبی و استَکْبرَ«... :تکبر
؛ )59: (مریم»...فَخَلَف منْ بعدهم خَلْف أَضاعوا الصالةَ و اتَّبعوا الشَّهوات: «پیروي از شهوات

  .شهوات پیروي نمودنداز گاه کسانی جانشین اینان شدند که نماز را ضایع کردند و  آن
نُوا اجتَنبوا کَثیراً منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إِثْـم و ال  یا أَیها الَّذینَ آم: «بتتجسس و غی، سوءظنّ

از ایـد!   کسـانی کـه ایمـان آورده   اي   ؛)12: حجـرات ...»(تَجسسوا و ال یغْتَب بعضُـکُم بعضـاً  
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س   ها،  از گماناي  که پارهبپرهیزید؛ چراها  گمان بسیاريِ گناه است و [در کار دیگـران] تجسـ
  . ...و کسی از شما غیبت دیگري نکند نکنید

  .جوي کنندة عیب هر بدگویی واي بر؛ )1: (همزه» ویلٌ لکُلِّ همزَةٍ لُمزَةٍ: «عیب جویی
م   : «بخل شَـرٌّ لَهـ و لْ هـب مراً لَهخَی وه هنْ فَضْلم اللَّه مخَلُونَ بِما آتاهبینَ ینَّ الَّذبسحال ی و... «
بخـل  نچـه خـدا از فضـل خـود بـه آنهـا داده،       که در بخشـیدن آ  و کسانی؛ )180: عمران (آل
افعـال و ملکـات    . بلکه براي آنها شـرّ اسـت...  دشان است؛ که این کار به سوورزند، مپندارند،  می

 زیـرا  ؛ها تصریح شده و مورد اهتمـام قـرار گرفتـه اسـت     دیگري که در تعالیم اسالمی بدان
  با سعادت یا شقاوت او دارد.ناگسستنی فضایل و رذایل اخالقی در انسان، ارتباطی  ظهور

  سعادت و شقاوت در نظام اخالقي قرآن
انسان مختـار  که  ندا این اصول مشترك درـ دینی  از دینی و غیر اعمـ اخالقی  هاي  همۀ نظام

انجام افعـال   هدف،کند و راه وصول به آن  می است، در افعال اختیاري خود هدفی را دنبال
بیشـتر در حـوزة تعیـین    اخالقـی،  هـاي   اخـتالف اساسـی نظـام    23اخالقی اختیاري اسـت. 

 تـوان گفـت   مـی ، به عبارت دیگرست؛ ا(مانند سعادت و شقاوت) ی مفاهیم کلّهاي  مصداق
فضایل اخالقـی خـود را بـر اسـاس تعریـف خـاص خـود از        ترین  هر نظام اخالقی، اصلی

ترین عوامل سـقوط و   رذایل اخالقی و مهمترین  گونه که اصلی انهمکند؛  می سعادت مطرح
ـ انحطاط اخالقی انسان را بر اساس تعریف خاص خود از شقاوت ارا کنـد. در نظـام    مـی  هئ

رٍ إِالَّ     « هاي اخالقی، ایمان اسـت:  اخالقی قرآن، ریشۀ ارزش ی خُسـ رِ إِنَّ الْإِنْسـانَ لَفـ صـالْع و
مع نُوا وینَ آمرِالَّذبا بِالصوتَواص قِّ وا بِالْحوتَواص و حاتالبـر اسـاس   1ــ 3: عصر»(.لُوا الص (
برانگیزاننـدة انسـان   و درحقیقت ایمان،  اعمال صالحه ثمرات ایمان هستند، این آیات شریفه

بنابراین  24؛به سوي اعمال صالحه است. منظور از ایمان، ایمان به خدا، پیامبران و معاد است
اسـت.  او معیار ارزشی براي رفتار اخالقی انسان و عامل اصلی سـعادت  ترین  ایمان، اساسی

هاست. آیات فراوانـی   و پرهیز از بديها  عمل به نیکینگاه قرآن،  راه دستیابی به سعادت در
و از مانند  می همانان که در بهشت جاودانهاند.  شمردههاي اهل سعادت را بر ویژگیاز قرآن، 

عبیرهـاي بـه کـار رفتـه در ایـن آیـات،       بیـان و ت نـد؛  مند ي الهی براي همیشه بهـره ها نعمت
بـه   که براي دستیابی به سـعادت و ورود آید  میولی از مجموع آنها چنین بر؛ گوناگون است

در بـیش از پنجـاه    25شرط الزم و کافی، ایمان و عمل صـالح اسـت.   ،بهشت و رضوان الهی
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انـد. در ایـن آیـات،     ي انسـان سـعادتمند توأمـان  بـراي  ی ویژگدو  ،صالح ایمان و عملآیه، 
ذینَ آمنُـوا و عملُـوا    «معموالً ایمان مقدم و همراه با عمـل صـالح مطـرح شـده اسـت:       و الـَّ

نَّاتج ملُهخنُدس حاتالو کسانی را که ایمان آوردند و کارهاي شایسـته  ؛ )57: نساء(» ...الص
  .سازیمهایی وارد  کردند به بهشت

رٌ لَـو    «گاه ایمان با تقوا قرین شده است:  خَیـ ه و لَو أَنَّهم آمنُوا و اتَّقَوا لَمثُوبۀٌ منْ عنْد اللـَّ
کردنـد، قطعـاً پاداشـی     می آوردند و پارسایی می و اگر آنان ایمان)؛ 103: بقره»(کانُوا یعلَمونَ

  .دانستند یاگر میافتند، بهتر بود؛  می که از جانب خدا
و قیلَ للَّذینَ اتَّقَوا ما «ر است: ایمان میس ۀو گاهی فقط از تقوا یاد شده که آن نیز در سای

   علَـن رٌ و رَةِ خَیـالْـآخ لَدار نَۀٌ وسنْیا حالد هی هذنُوا فسینَ أَحلَّذراً لقالُوا خَی کُمبذا أَنْزَلَ ر دار م
ینَ جتَّقخُلُونَهاالْمدنٍ یدع و به کسانی کـه تقـوا پیشـه    )؛ 103(ق: و  )31و  30 نحل(...» نَّات

آنهـا کـه در ایـن     کردند، گفته شود: پروردگارتان چه نازل کرد؟ گویند: خیر و خوبی. براي
و سراي پرهیزگـاران   حتماً بهتر استدنیا نیکی کردند، پاداش خوبی است و سراي آخرت، 

  . ...ودان که در آن داخل شوندجاي ها بهشتنیکوست. 
ـ  و پیامبر اطاعت از فرمان خدادر برخی آیات نیز،  راي ورود بـه  شرط الزم و کافی ب

و منْ یطعِ اللَّه و رسولَه یدخلْه جنَّات تَجرِي منْ تَحتها الْأَنْهـار  ...«بهشت دانسته شده است: 
 کذل یها وینَ فدخالیمظالْع زاو، و هرکه از خدا و رسولش اطاعت کنـد ؛ ...)13: (نساء» الْفَو 

و اند  نهرها جاري است که در آن جاودانهش، کند که از پاي درختان میهایی  را داخل بهشت
توان گفت عامل اصلی سعادت، ایمـان اسـت و    می بنابراین .همان کامیابی بزرگ استاین، 

  ک عمل قلبی، همواره مقتضی عمل صالح است.جایگاه ی ایمان واقعی در
اي جاودان آخـرت دسـت یابـد:    ه کسی است که به لذت سعادتمنددر نگاه قرآن کریم، 

...»ضالْأَر و ماواتالس تیها ما دامینَ فدنَّۀِ خالی الْجوا فَفدعینَ سا الَّذأَم ؛ 108: (هـود  »...و(
  آسمانها و زمین برپاست جاودانه در بهشت خواهند بود.و اما کسانیکه نیکبخت شدندتا 

إِنَّ «ب به خدا و انس در جـوار قـدس الهـی اسـت:     لذت تقرّ، ت جاودانترین لذّ و مهم
 محققـاً پارسـایان در  ؛ )55: (قمر» الْمتَّقینَ فی جنَّات و نَهرٍ فی مقْعد صدقٍ عنْد ملیک مقْتَدرٍ

قـرب و  مقـام  رو،  از ایـن  26اقتدار.نهرهایند؛ در جایگاه صدق، نزد پادشاهی باو [کنار] ها  باغ
دیـدگاه  بخشـد و سـعادت حقیقـی از     مـی  عزت و شرافترضوان الهی است که به بهشت، 

  به این مقام است.رسیدن در واقع قرآن، 
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  نظام اخالقي اناجيل اربعه سعادت و شقاوت در
 هئـ ساس تعریف خاصی کـه از سـعادت و شـقاوت ارا   ادر نظام اخالقی اناجیل اربعه نیز، بر

شـده  دانسـته   اصل اخالقی و برترین فضیلت دینی ترین مهمبه خدا، عشق  د، ایمان وشو می
 شـود:  می در این اصل خالصهالقی عهد قدیم و جدید، ، تعالیم اخسیحیاناست. در اعتقاد م

و تمام قوت خـود محبـت    خاطرجان و تمام  خداي خود را به تمام دل و تمامو خداوند، «
، در برخی شوددر عمل جاري د بایو این ایمان و عشق،  27»است. اینکه اول از احکام،  نما

خوشـا بـه حـال    « :هسـتند  فرزند حقیقـی خـدا  کنند،  می نیک که کار فقرات اناجیل، کسانی
اسـاس تعـالیم اناجیـل،    بر 28».پسران خـدا خوانـده خواهنـد شـد    زیرا ایشان، ؛ کنندگان صلح

آنکه به پسر ایمـان آورده باشـد، حیـات    «دستیابی به حیات جاودان است: سعادت حقیقی، 
خوشـا بـه حـال    « اسـت: مقـرون  به دیـدار پروردگـار   این حیات جاودان،  29»جاودانی دارد

منـدي از پـاداش بـزرگ آسـمانی را نیـز       و بهره 30»زیرا ایشان خدا را خواهند دید؛ دالن پاك
 زیرا اینک اجر شما در آسـمان عظـیم  شاد باشید و وجد نمایید؛ ر آن روز د«ود: ش شامل می

ایـن اسـت کـه     ،شود می دیده 32نوا چیزي که در تعالیم اناجیل همولی بیشترین  31؛»باشد می
بـه   مؤمنان و دوستان مسیح به ملکوت آسمان خواهند رسید. بنـابراین عیسـی  ، نیکوکاران
بـر ایـن اسـاس داخـل شـدن در       33».کنیـد بلکه ملکوت خدا را طلب « فرماید: می صراحت

ترین را  پس هر که یکی از این احکام کوچک«کمال و سعادت حقیقی است:  ،ملکوت الهی
امـا هرکـه بـه    ین شمرده شود؛ کمترچنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان،  بشکند و به مردم

سـاس  بـر ا  34».کوت آسمان بزرگ خوانـده خواهـد شـد   عمل آورد و تعلیم نماید، او در مل
مقـام قـرب   «راهیابی به ملکوت خداوند اسـت کـه بـا    اناجیل اربعه، سعادت حقیقی انسان، 

مصـداق سـعادت   ، حقیقـت ایـن دو تعبیـر    در در قرآن کریم واقعیت مشترك دارد و» الهی
 صـالح اعمـال   ایمان و التزام بربا که اند  حقیقی انسان در دو نظام اخالقی اسالم و مسیحیت

مطـرح و تـرویج   آن را  پـولس که » نجات«بعدها آموزة شود؛  می محقق)  پرهیزکاريتقوا و (
 از مجمـوع مطالـب   35،مسـیحیت کاسـت  منانـه در  ؤاز اهمیت التزام بـر اعمـال م  کرده بود، 

مفهومی مقابل سعادت ، قرآن و اناجیل اربعههاي  توان فهمید که مفهوم شقاوت در آموزه می
بـه رذایـل   ه شـدن  آلـود باعث بر آن نداشتن عملی التزام و  نیایما است، به عبارت دیگر، بی

دچـار   شـقاوت ابـدي  به و انسان را شده اخالقی و دوري از مسیر کمال و سعادت حقیقی 
بهره مانـدن از   ست از دوري از مقام قرب و رضوان الهی و بیا عبارتکند. این شقاوت،  می

  به عقوبت اعمال.شدن نعمات بهشت و مبتال 
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  فرماید:  می رآن کریمکه ق چنان آن
فأما الذین شَقُوا ففی النارلهم فیهـا زفیـرٌ و شـهیق. خالـدین فیهـا مادامـت السـموات و        

...ه و ناله  که تیره ) اما کسانی107ـ 106: (هود؛ االرضبخت شدند، برایشان در آتش ضج
  ها و زمین برپاست در آن ماندگار خواهند بود. است تا آسمان

همـۀ  ۀ خـود را فرسـتاده،   مالئکـ کـه پسـر انسـان،    «جیل متی آمده است: سان که در ان و آن
؛ دهندگان و بدکاران را جمع خواهند کرد و ایشان را به تنور آتـش خواهنـد انـداخت    لغزش

توان دریافت که در نظـام اخالقـی قـرآن و     می بنابراین 36؛»جایی که گریه و فشار دندان بود
  آیند. می شماره انحطاط اخالقی ب عوامل سقوط و اناجیل، عوامل تضعیف یا سلب ایمان،

 قي در نظام اخالقي قرآن و اناجيلعوامل انحطاط اخال
 دارد؛اسـت. او تمـایالت فطـري و غریـزي     متضاد قواي متعدد و  انسان موجودي مرکب از

رسـیدن بـه   راه منـد اسـت،    ل و نیز قدرت اختیار و اراده بهرهو تعقّ که از قوة تفکر همچنان
امـا عـواملی   ي تعادل میان این قـواي درونـی اسـت؛    برقرارو سعادت حقیقی او نیز،  کمال

این عوامل شوند،  می بهره ساختن انسان از هدایت الهی مسدود ساختن راه کمال و بیسبب 
اسـباب   ،با برهم زدن اعتدال در قواي درونی انسان و سـلب و تضـعیف ایمـان در قلـب او    

ایـن  ، و اناجیل اربعه در مقام نصوص دینـی  ورند. قرآن کریمآ می انحطاط اخالقی را فراهم
عوامل انحطاط اخالقی  اند. داده با آنان هشداررویارویی و به مؤمنان در کرده معرفی عوامل 

  .عبارتند از: هواي نفس، دنیا و شیطاناند،  شدهکید تأکه در هر دو منبع دینی 

  هواي نفس در نظام اخالقي قرآن. ۱
علـیکم  « :گـاه مطلـق بـه کـار رفتـه اسـت       قرآن کریم، کاربردهاي متفاوتی دارد؛در » نفس«

: (فجـر » مطمئنّـه «و گاه بـا صـفاتی همچـون     .مراقب خودتان باشید)؛ 105: (مائده» انفسکم
سـت. بـر ایـن    ف شـده ا صـ ) و53: (یوسـف » بالسوء أمارة«) و 2: ۀقیام» (لوامه«) و 28ـ27

نگـرش  اساس بر است که مراتب متفاوت دارد و حقیقت  یکاساس روشن است که نفس، 
تمـایالت غریـزي و مـادي، یـا تمـایالت معنـوي و       مقدار کوشش او براي کسـب  و  انسان

کلـی   ه طـور اما بـ شود؛  می متصفها  ویژگی نفس به هریک از این، هاي خداجویانه گرایش
است که انسان مادي نفس أماره یا نفس سرکش  تمایالت غریزي و، »هواي نفس«منظور از 

؛ بـدین  آیـد  مـی  قئکشاند و بر ایمـان و عقـل او فـا    می دهد و به هر سو می را به گناه فرمان
کـه آدمـی بـا    شـود   میسفارش عقل نهاده شده و برابر اخالق، نفس در هاي  ابدر کتسبب 



   ۱۵ عوامل انحطاط اخالقي در نظام اخالقي قرآن و اناجيل اربعه

 

پیـروي از هـواي نفـس را از    کند. قرآن کـریم،  هواي نفس مبارزه و از عقل خویش پیروي 
و حال او را در اثر  کند می یاد بلعم باعوراآنجا که از عوامل انحطاط دانسته است؛ ترین  مهم

و یا در تمثیلـی دیگـر،    37کند میتشبیه پیروي از هواي نفس و گرایش به دنیا، به حال سگ 
پیروي از هواي نفس را به منزلۀ عبودیت نفس معرفی کرده و آن را نقطـۀ مقابـل ایمـان بـه     

را پیـروي   حق و رسول حقنکردن علت اصلی اجابت قرآن کریم،  38؛دفرمای می خدا معرفی
؛ )50قصـص:  » (فان لَم یستجیبوا لک فاعلم أنما یتبعـون اهـوائهم...  « :داند میاز هواي نفس 

  . کنند... می هاي خود را پیروي را اجابت نکردند، بدان که فقط هوس پس اگر تو
ع   .«.. 39:داند رشد میاز حق و انحراف از صراط رویگردان و آن را  نِ اتَّبـ مـنْ أَضَلُّ مم و

نَ اللَّهدي مرِ هبِغَی واهبه غیر از هدایت خـدا از  آنکه  تر از کیست گمراه و)؛ 50: قصص...»(ه
  هواي نفس خود پیروي کند؟

هـا و   خواسـت پیروي از تمایالت، را  41معارضه با پیامبران الهی و 40همچنین علت نفاق
افـق دیـد انسـان را بـه عـالم مـاده و       ، پس توجه به تمایالت نفسانیداند؛  میشهوات نفس 

 ،رو دارد. از ایـن  ساخته و او را از هدف متعالی خـود بـاز مـی   محدود مادي هاي  برداري بهره
به سـعادت معرفـی   رسیدن تنها راه دم اطاعت کامل از تمایالت نفسانی، مبارزة با نفس و ع

أْوي       و أَما منْ « شده است: الْمـ ی ۀَ هـ وي فَـإِنَّ الْجنـَّ نِ الْهـ عـ ی الـنَّفْسنَه و هبر قامم خاف« 
هـایش   و اما آن کس که از مقام پروردگارش بترسد و نفس را از خواسـته ) 41ـ40 :(نازعات

  اوست. دارد، پس حقاً بهشت، پناهگاهباز

  هواي نفس در نظام اخالقي اناجيل. ۲
تـرین عوامـل    و پیـروي از شـهوات از مهـم   » هواي نفس«یل اربعه نیز در نظام اخالقی اناج

پیـروي از هـواي   هـاي   یکـی از نمونـه   سقوط اخالقی انسان است. داستان شهادت یحیی
 حضـرت مسـیح  دیگـر،  مـوردي  مچنـین در  ه 42.استآمده نفس است که در انجیل متی 

ط هواي نفس بر طبـع  تسلّ علت ناکامی روح انسان در دستیابی به کمال و آرامش حقیقی را
بیدار باشید « خواند: می پیروانش را به عبادت و دعا فراداند و به منظور مقابله با آن،  می بشر

ي وردمدر  43».است؛ لیکن جسم ناتوان راغبروح و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید. 
آنچـه از آدم   و گفـت: « دانـد:  مـی رذایل اخالقی را محصول هواهاي نفسانی  مسیحدیگر، 

. شـود  مـی  که از درون دل انسان صـادر سازد؛ زیرا بیرون آید، آن است که انسان را ناپاك می
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غـرور  ، کفر، چشم بد، پرستی شهوت، مکر، خبائث، طمع، دزدي، قتل، فسق، زنا، خیاالت بد
تـن   و 44».کنـد  مـی  و آدم را ناپـاك شـود   می و جهالت. تمام این چیزهاي بد از درون صادر

نفس و شهوات نفسانی را عامل سقوط باطنی و انحطاط اخالقی انسان هاي  فرمانن به سپرد
پس اگر نوري کـه  ؛ باشد می اما اگر چشم تو فاسد است، تمام جسدت تاریک«شمارد:  میبر

قدیسان مسیحی بـر مهـار   رو،  از این 45؛»، ظلمت باشد، چه ظلمت عظیمی استدر تو است
کـه هنـوز    کسـی « نویسـد:  مـی  توماس آکمپیسکه  چنان آناند؛  دهواهاي نفسانی تشویق کره

تنهـا بـا تـن زدن از     ...گردد می به آسانی وسوسهاعتنا نگشته است،  نسبت به نفس کامالً بی
  46»ی حقیقی دست یافت.توان به آرامش قلب می هاي نفس است که خواهش

  دنيا در نظام اخالقي قرآن. ۲
 »دنیـا «نزدیـک بـودنش   به دلیـل  ي نزدیکی است و دنیا را به معنا» دال و نون و واو «ریشۀ 
» دنیـا «کلمـۀ  برابر زندگی آخرت است. تر در  یعنی مراد از دنیا، زندگانی نزدیک 47؛اند نامیده

قرآن گـاه آن  . رفته است کاره در قرآن کریم، یکصد و یازده بار براي زندگی پیش از مرگ ب
و حمـد در دنیـا و   ؛ )4: (قصص» فی الْأُولی و الْآخرَةِ لَه الْحمد«خواند  می را زندگی نخست

  .آخرت از آن اوست
 49نامـد  مـی  آن را زندگی زودگذرنیز و گاه  48کند می به آن اشاره» أدنی«و گاهی با تعبیر 

ی دارد:سه کاربرد کلّ» دنیا«شود که کلمۀ  ل در آیات قرآن کریم معلوم میبا تأم  
 ست.اهماهنگ  این کاربرد با معناي لغوي دنیا، در آنجهان پیش از مرگ و زندگی ـ 
ي و معنـوي،  پیش از مرگ در جهت تأمین نیازهـاي مـاد   از امکانات جهانِگیري  بهرهـ 

 در کنار هم.خرتی آو دنیایی 
مادي به بهـاي  هاي  از امکانات جهان پیش از مرگ در جهت تأمین خواستهگیري  بهرهـ 

 .آخرتیهاي معنوي و آسایش  از دست دادن ارزش
، حکمت و قدرت اوسـت. بـه معنـاي دوم   هاي  از آیات الهی و نشانهدنیا به معناي اول، 

 50دنیاي نکوهیده است.به معناي سوم، دنیاي ستوده و 
دنیـاي نکوهیـده اسـت و    گیرد،  می هاي اخالقی قرار محور بحثآنچه در ارتباط با دنیا، 

 53و حیـات غیرحقیقـی   52متـاع غـرور   51،دنیا را لهو و لعـب آیاتی از قرآن کریم که زندگی 
نکوهیده است اي  رابطهحقیقت،  اشاره دارند. دنیاي نکوهیده دربه همین مضمون اند،  نامیده
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کـرده و تمـام   تلقّـی   انسان دنیا را هدف نهـایی کند. در این نگاه،  می که انسان با دنیا برقرار
که از اطاعت خـدا و  شود  باعث میند و همین ک می از آنمندي  ت خویش را صرف بهرههم

 ،بـا دنیـا  اي  چنـین رابطـه  . بـاز مانـد  آخرتی سعادت و به دست آوردن دوستی و محبت او 
  فرمایند: می که امام صادق چنان نآ ودکننده است.و رذایل اخالقی نابها  خاستگاه تباهی

طمع، و زبـانش  ر و چشمش، آزمندي و گوشش تکباست که سر آن، اي  دنیا به منزلۀ پیکره
ریا و دستش شهوت و پایش خودپسندي و قلبش غفلت و رنگش نابودي و حاصلش زوال 

بـه او  ر داد و هـر کـه دنیـا را پسـندید،     دنیا به او تکبکه دنیا دوست شد،  پس هراست؛ 
که از کـاالي   هرو که به دنیا اطمینان کرد، او را بر مرکب غفلت نشاند،  آزمندي داد و هر
ه دنیـا را گـرد آورده و بخـل    ک برایش باقی نماند و هر او را فریفت و ،دنیا خوشایند شد

  54آورد.در )آتش(او را به قرارگاهش ورزید، 
 .دنیا موضوع هـواي نفـس اسـت   حقیقت کامالً مربوط به یکدیگرند.  دودنیا و هواي نفس، 

از ایـن جهـت کـه خواهشـی در     اسـت؛  نهـایی   مطلوبتعلق دارند که انسان به دنیا هاي  خواسته
 دنبـال  که منهـاي آخـرت  ها  شود و موضوع آن خواسته نفس انسان است، هواي نفس خوانده می

  55دارد. می که آدمی را از آخرت بازاي  همان دنیاي نکوهیدهشود؛  شوند، دنیا نامیده می می

  دنيا در نظام اخالقي اناجيل. ۴
ی از عوامـل مهـم انحطـاط    ایهاي دنیـ  دنیا و دل بستن به ثروتنیز در نظام اخالقی اناجیل، 

باعـث   دل بسـتن بـه مـال دنیـا    ، از انجیـل مـرقس  هایی  قسمتدر  .شود میشمرده اخالقی 
چـه دشـوار اسـت    «خدا و حیات معنوي معرفی شـده اسـت:   محرومیت قطعی از ملکوت 

اسـت کـه شـتر بـه      تـر  دخول آنانی که به مال و اموال توکل دارند در ملکوت خـدا، سـهل  
  56»دولتمند به ملکوت خدا داخل شود.سوراخ سوزن درآید از اینکه شخصی 

شـمرده   »نـادان « غفلـت از آخـرت  ه سبب پرست ببراساس تعالیم اناجیل، اشخاص دنیا
؛ جـان تـو را از تـو خواهنـد گرفـت     ! در همین شب، احمقاي  خدا وي را گفت:« اند: شده

 همچنین است هر کسی که براي خـود ذخیـره  ؟ خواهد بود که آنِ ازاي  آنگاه آنچه اندوخته
بـه   ،یا حفـظ آن دنیایی آوردن ثروت به دست  آنان براي 57».کند و براي خدا دولتمند نباشد

، نفرت و غفلت) دچـار  نفاق، شهوت، کینه، طمع، ریا، از جمله حرص(انواع رذایل اخالقی 
کـه   . چنـان دهنـد  انجام مـی و اعمال ناپسند گیرند  می از معنویت و انسانیت فاصلهشوند،  می

ده هـایی وصـف کـر    ویژگیبا چنین دنیا و جاه و مقام  حببه دلیل علماي یهود را  مسیح
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تشبیه کرده اندوزي در آسمان  توجه به آخرت و اعمال مؤمنانه را به ثروت مسیح 58.است
پایـه و   ارزش و بـی  اري را بـی اندوزي در دنیا، دنیامد با ثروتا با ایجاد تقابل میان این معن و

جـایی کـه بیـد و زنـگ زیـان      ؛ ها براي خود بر زمـین نیندوزیـد   گنج« اساس خوانده است:
ها به جهت خـود در   بلکه گنج؛ نمایند می زنند و دزدي می رساند و جایی که دزدان نقب می

و در  59»دل تـو نیـز در آنجـا خواهـد بـود.      زیرا هر جا گنج تـو اسـت،   ؛..آسمان بیندوزید.
کـس   و هیچ«ۀ بندگی براي دنیا دانسته است: دنیا را به منزل مداري و حبدیگر، دنیاي مورد

 زیرا یا از یکی نفرت دارد و با دیگري محبت و یا به یکـی ؛ تواند کرد نمی دو آقا را خدمت
 60».خدمت کنیـد و ممونا [پول] را  محال است که خداشمارد.  می چسبد و دیگر را حقیر می

کنـد   مـی  خدا دانسته و تصریحبندگی به این ترتیب حب دنیا را عامل سقوط انسان از مقام 
سـقوط   همـان انحطـاط و  در برابر دنیا خواهد شد و ایـن،  بندگی انسان باعث که حب دنیا 

گذشـتن از  در که آرمان حقیقی عیسی حالی نسان از مقام واالي خویش است. درحقیقی ا
کرده که پیـرو واقعـی   تأکید بارها رو، حضرت،  از اینسیر کمال است؛ سپردن در م دنیا و ره

بـر همـین اسـاس اسـت کـه       61.او بـرود در پـی  د را بـردارد و  کسی است که صلیب خـو او، 
اگر کسی نزد مـن آیـد   «به دنیا، به همراهان خود چنین فرمود: نداشتن  تعلقبر تأکید  حضرت در

 حتی جان خود را نیز دشمن ندارد، شاگرد مـن زن و اوالد و برادران و خواهران،  و پدر و مادر و
توانـد شـاگرد مـن     نمـی ، نیایـد و از عقـب مـن    تواند بود و هرکه صلیب خود را برنـدارد  نمی

روي  از همـین ؛ کنـد  مـی  داللـت ا بر همین معننیز،  63»خویشتن را انکار کند«تعبیر  62»گردد.
آسایشـی را بهـاي پیـروي از     قات و امکانات رفاهی ومۀ تعلّرهایی از هحضرت، است که 

هـا   روباهان را سـوراخ «فرماید:  میکند، همراهی با او دارد و به کسی که قصد  64خود دانسته
حضرت بر ایـن   65».سر انسان را جاي سر نهادن نیستلیکن پ؛ هاست و مرغان هوا را آشیانه

ب سـب و همـین امـر    66کرد می شدت سرزنش پرست را بهاساس، رهبران دینی ریاکار و دنیا
دچـار  توان گفـت کـه    میرو،  از این 67؛شد تا آنان براي نابودي حضرت توطئه و اقدام کنند

  از عوامل مهم انحطاط اخالقی انسان در تعالیم اناجیل اربعه است. به دنیاپرستیشدن 

  در نظام اخالقي قرآن شيطان. ۵
د و الشـاطنُ:  ور شدن است: شَطَنَ: بعد و اَشطَنَ: اَبعبه معناي د» شطن«واژة شیطان از ریشۀ 

» شـریر «مفهومی وصفی دارد و به معناي این واژه در معناي اصلی خود،  68،البعید عن الحقِ
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 بـارة در ابلیس و گاه به معناي عام وبارة گاه این واژه دره کار رفته است. در قرآن کریم نیز ب
و کَـذلک جعلْنـا   «اسـت:  شده، به کار رفته و ملکۀ راسخ هر موجود شریري که شرارت در ا

 ،گونـه بـراي هـر پیـامبري     و بـدین ؛ )112: (انعـام » لکُلِّ نَبِی عدوا شَـیاطینَ الْـإِنْسِ و الْجِـنِّ   
  .دشمنانی از شیاطین انس و جن برگماشتیم

ده و داستان کر یک واقعیت انکارناپذیر است که قرآن کریم بر آن تصریحوجود شیطان، 
 ،براساس آیات قـرآن کـریم  ). 18ـ11: (اعرافتفصیل بیان نموده است به شیطان شدنش را 

او این هـدف را  اهی را بر سر راه انسان بگستراند. شیطان اجازه یافت که دام ضاللت و گمر
  از: که عبارتند کند می اعمالمتعدد هاي  با استفاده از روش

: (طه» إِلَیه الشَّیطانُ قالَ یا آدم هلْ أَدلُّک علی شَجرَةِ الْخُلْد و ملْک ال یبلیفَوسوس « وسوسه:
آیـا تـو را بـه درخـت جـاودانگی و       !آدماي  پس شیطان او را وسوسه کـرد، گفـت:  )؛ 120

  زوال راه بنمایم؟ فرمانروایی بی
غْویتَنی لَأُزینَنَّ لَهم فی الْـأَرضِ و لَـأُغْوِینَّهم   قالَ رب بِما أَ«دادن گناهان و اعمال ناپسند:  زینت

[باطـل را]   مرا گمراه کردي، من هـم آنکه  به سبب !گفت: پروردگارا)؛ 39: (حجر» أَجمعینَ
  .کنم می آرایم و همه را گمراه می در روي زمین حتماً بر ایشان

إِما ینْسینَّک الشَّیطانُ فَال تَقْعد بعد الذِّکْري مع الْقَـومِ  و  «... ایجاد فراموشی و غفلت در انسان:
بـا قـوم   متذکر شـدي،  آنکه  و اگر شیطان [آن را] از یاد تو برد، بعد از؛ )68: انعام»(الظَّالمینَ

  .ستمکار منشین
د  و قَد أَحسنَ بِی إِذْ أَخْرَجنی منَ ...«انگیزي: نزع و فساد عـنْ بوِ مدنَ الْبم بِکُم جاء نِ وجالس

... و به من احسان نمـود  ؛ )36: فصلت؛ 100: (یوسف...» أَنْ نَزَغَ الشَّیطانُ بینی و بینَ إِخْوتی
شـیطان  آنکـه   پـس از و شما را از بادیۀ [کنعان به اینجـا] آورد؛  که مرا از زندان بیرون آورد 

  . ...هم زدم را برو برادران میان من
قِّ و      «دعوت انسان و وعده دادن به او:  الْحـ د عـو کُمد عـو ه و قالَ الشَّیطانُ لَما قُضی الْـأَمرُ إِنَّ اللـَّ

فَأَخْلَفْتُکُم تُکُمدعگویـد:   که کار از کـار گذشـت،   و شیطان هنگامی؛ )120: نساء؛ 22ابراهیم: »(...و
  .  وعده راست داد و من هم به شما وعده دادم و با شما خالف کردم... حقیقت خدا به شمادر 

بِیلِ  ...«تزیین اعمال سوء:  نِ السـ عـ مهدفَص ممالَهطانُ أَعالشَّی منَ لَهیز و  38: عنکبـوت »(...و
  . ...و از راه بازشان داشت و شیطان کارهایشان را در نظرشان بیاراست؛ ...)24نمل: 
» انّما النجوي من الشـیطانِ لیحـزُنَ الـذین آمنـوا........    «شیطانی به قلب انسان: ئات و القانجوا 
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انـد،   اسـت تـا کسـانی را کـه ایمـان آورده      جز این نیست که نجوا از شیطان)؛ 10: (مجادله
  . ...محزون کند

؛ )21: (نـور » ...یأْمرُ بِالْفَحشاء و الْمنْکَـرِ و منْ یتَّبِع خُطُوات الشَّیطانِ فَإِنَّه ...«منکر:  امر به فحشاء و
  .کند می و منکر امر ] او قطعاً به فحشاان کند [بداند کهشیطهاي  گام ي ازو هرکس پیرو ...

ي نفسـانی  هواهـا راه آید که نفوذ و تأثیر شیطان در انسـان از   می از آیات قرآن به دست
توانـد   نمـی اما استقالل عملی نـدارد و  ارد؛ است. شیطان از هواي نفس، استقالل وجودي د

هواهـاي  تأییـد  راه پس شـیطان از   69؛انجام دهد زیان انسانبه کاري ، مستقل از هواي نفس
از ایمان منـع یـا   گی به گناهان و اعمال ناپسند شده، غفلت از یاد خدا و آلودباعث نفسانی 

ـ او بـا القا کنـد.   می آن را تضعیف  ،درگیـري ، تبـاهی ، ب فسـاد سـب ات شـیطانی در قلـب انسـان    ئ
ب سـب امیـال نفسـانی   تأییـد   و بـا دهد  می فحشاء و منکر را رواج، اختالف و نفاق شده، خشونت
 بنـابراین  دهـد.  مـی  او را به انحطاط و تبـاهی سـوق  تقویت رذایل اخالقی در انسان شده،  بروز و

هـواي نفـس    ، همـان ددار اخالقـی بـاز مـی   هاي  توان گفت آنچه انسان را از رسیدن به ارزش می
  70گردد. می آراسته وتأیید ، شیطانبه وسیلۀ  زندگی دنیاست واست که موضوع آن، 

  شيطان در نظام اخالقي اناجيل. ۶
او، عـدالت و پـر از تکبـر و مکـر و حیلـه اسـت.        شیطان پیشواي عاصیان و ضد تقدس و

ظلم و ، دشمنی، مطرود و ملعون است و همواره در پی آن است که تخم نفاق، روحی شقی
بـه گمراهـی   ه و از بندگی منحـرف سـاخت  را ها افکنده و آنها  انسان هاي قساوت را در قلب

منسـوخ  ، انبیـا دیگـر  هـاي   و نوشـته  بر اساس فقراتی از اناجیل، تورات موسی 71بکشاند.
داستان نافرمـانی او از خداونـد و    شیطان و 72.ده استکرو تکمیل تأیید  نها راآ نشده و عیسی

ده، از کـه در تـورات مطـرح شـ     رانده شدنش از درگاه ربوبی و نیز سوگندش براي گمراهی بشر
 حـوا  صورت مار داخل باغ عـدن شـد و  ه آنها معتقدند که شیطان باعتقادات مسیحیان نیز هست. 

در دستیابی بـه   بر این اساس شیطان به آدم و حوا 73.نیز آدم را به گناه واداشت حوارا فریفت 
اجیـل  د. انشـ هبوط آنان به جهـان پـر رنـج    باعث شان مدد رساند و  استۀ نفسانیمیل و خو

  اند: دهکرانسان را به شرح ذیل طرح گمراه کردن عملکرد شیطان در هاي  شیوهاربعه، 

  وسوسه. ۱ـ۶
حضـرت و در پـی   یحیی و نزول روح بر لۀ یبه وس ل مرقُس داستان تعمید یافتن عیسیانجی
حضـرت  کـردن  ده و شیطان را عامل وسوسه بیان کرروزه در بیابان را به اجمال  استقرار چهلآن، 
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ـ ؛ اند دهکراین ماجرا را به تفصیل نقل اما انجیل متی و لوقا،  74؛کند می معرفی ر اسـاس ایـن   ب
ـ به قدرت و حشمت و نیز القا عیسی فقرات، شیطان با وسوسه کردن ات متعـدد دیگـر،   ئ

بـه همـین دلیـل     75کـرده اسـت.  بر خویش دعوت  هسجد ود وحضرت را به فرمانبري از خ
هاي  آنان را از وسوسهتا که در دعاي خود از خدا بخواهند آموزد  میبه شاگردانش  مسیح

کـه در  پـدر مـا   اي  «کنـد:   مـی  چنـین دعـا  شریر) دور نگاه دارد و خود نیز،  شیطان (ابلیسِ
  76».بلکه از شریر ما را رهایی ده؛ را در آزمایش میاور و ما .  نام تو مقدس باد...! آسمانی

  ربودن ايمان. ۲ـ۶
 ،در انجیـل متـی   77:شـده اسـت  معرفـی  ربایندة ایمـان انسـان   طان، در فقراتی از اناجیل، شی

شـیطان را چنـین   به وسـیلۀ  در ضمن تمثیلی، ربودن ایمان از قلب انسان  حضرت عیسی
 ،پاشـید  مـی  چـون تخـم   وقتی برزگري به جهت پاشیدن تخم بیرون شد و« کند می حکایت

کسـی   ][و منظور از این مثل این است که ...قدري در راه افتاد و مرغان آمده آن را خوردند
 ،آید و آنچه در دل او کاشته شـده اسـت   می که کلمۀ ملکوت را شنیده، آن را نفهمید، شریر

این تمثیـل  دیگر، اي  گاه در فقره آن 78.» همان است آنکه در راه کاشته شده است.... رباید می
؛ [غیر مؤمنین] بـه کنـارة راه   ندا کارد و اینان می برزگر کالم را« دهد که  را چنین توضیح می

در قلـوب  ه شـد  کالم کاشتهو چون شنیدند، فوراً شیطان آمده،  شود جایی که کالم کاشته می
  79».  رباید... می ایشان را

  منحرف كردن انسان. ۳ـ۶
فرمـانبري از شـیطان دانسـته و بـه      ۀف از دین الهی را نتیجـ حق و انحرانپذیرفتن  عیسی

هـاي پـدر    باشـید و خـواهش   می شما از پدر خود ابلیس و«کند:  می ایمانان چنین خطاب بی
باشد از آن جهت که در او راستی  نمی خواهید به عمل آرید... او در راستی ثابت می خود را

  80».کنید نمی گویم، مرا باور می نیست... و اما من از این سبب که راست
انحراف انسان، مبتال ساختن او به گناه و خارج ساختن او از مسیر رشـد  هاي  قااز مصد

 ،به گزارش انجیـل متـی  سعادت ابدي در ملکوت خداوند است.  عدم دستیابی به و کمال و
از مـن دور  ! اي ملعونـان «گویـد:   می چپ چنین به اصحاب دست در روز داوري، عیسی

مـرا   بودمگرسنه زیرا ا شده است؛ وید در آتش جاودانی که براي ابلیس و فرشتگان او مهیش
دیده، خـدمتت  ... خداوند، کی تو را گرسنهاي  پس ایشان به پاسخ گویند: ؛...خوراك ندادید
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آنچه به یکـی از ایـن کوچکـان نکردیـد، بـه مـن       ...گاه در جواب ایشان گوید:  نکردیم؟ آن
  81». ...ب جاودانی خواهند رفتان در عذااید، و ایش نکرده
دخـول آنـان   باعث گرفتن در سلک شیطان  بر امال ایمانی و قرارنداشتن التزام  شک بی

ها  ترین عوامل انحراف انسان یکی از بزرگشود. بر این اساس شیطان،  می در عذاب جاودان
سـازد و   مـی  را گمـراه ها  انسانمرتد است که تا آنجا که بتواند، اي  زیرا او فرشته؛ حقیقت است از

بـراي   کسانی را کـه در تـالش  هاي  اندك دل دارد. او اندك میا به زیر پانهادن فرامین الهی واآنان ر
کند تا بدانجا رسند که خداي واقعی را از یاد ببرنـد و او   می خدمت به خداوند هستند، کور

وقت آن رسیده « دهند: شیطان نسبت میفرمانروایی دنیا را به ، اناجیل رو از این 82؛بپرستند را
مـردم دنیـا را داوري کنـد و فرمـانرواي ایـن دنیـا، شـیطان را از قـدرت         کـه خـدا،   رسیده 

  83».زدبیندا

  گيري نتيجه
میـان تمـایالت غریـزي و    ، اش بینـی  اساس نوع نگرش و جهان) برخود انسان(نفس انسان 

و » لوامه«یا » بالسوء أمارة«به صفات ئل شده و برحسب نوع انتخاب خود، معنوي ترجیح قا
که هدایت انسان در مسـیر کمـال و نایـل سـاختن او بـه      گردد. از آنجا می متصف» مطمئنه«

هدف مشترك ادیان آسمانی اسـت، نصـوص دینـی ضـمن     ) تقرب به خدا(سعادت حقیقی 
چگـونگی رویـارویی   هـدایت و سـعادت،    هـاي  قاتبیین مسیر رشد و کمال و معرفی مصد

 ،بـر اسـاس تعـالیم قـرآن و اناجیـل اربعـه       اند. دهکرموانع کمال و سعادت تبیین  انسان را با
رابطـۀ ایـن موانـع    اسـت.   هواي نفس، دنیا و شیطان ت انسانسعاد ترین موانع کمال و مهم

دنیـایی خـود   مـادي و  ، تمـایالت غریـزي   يارضااي رب، گونه است که انسان با اختیار بدین
گرفتـه و انسـان آن را هـدف اصـلی خـود       ت نفس قرارپس دنیا موضوع تمایالکوشد؛  می

آرایـد و انسـان را از    مـی  کـرده و تأییـد   شیطان نیز این افکار و تمـایالت را ؛ کند می تصور
جـزو  ه با نفس، مبارزرو،  از ایندارد؛  می باز )قرب الهی(دستیابی به کمال و سعادت حقیقی 

تـوان نتیجـه    مـی  بر ایـن اسـاس  بعه است. اخالقی قرآن و اناجیل ارهاي  تعالیم اساسی نظام
اگرچه بعـدها و  ت فراوانی دارند؛ مشترکاعالیم قرآن و اناجیل در این خصوص، گرفت که ت

بـه  رسـیدن  راه ، »نجـات «) طرح و ترویج آمـوزة  پولسهاي  نامه(جدید در متون دیگر عهد 
  رسم کرد.دیگر اي  سعادت حقیقی را به گونه کمال و
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