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چکیده
این مقاله درصدد د اناک رارر د های وحی و نقش محتوای وحنانی دین در تکامل
اخالقی انسداک اتد ا این نقش هاهی در قالم مف ادااتانه و هاهی در قالم
رواک اددااتددانه ننایاک میاددود ،و هاهی ننز اه صددورغ رن مسددتقند و در قالم
مف ی الگوهای عنلی و انسدداکهای ت ان یا ته در تددایه وحی در تکامل اخالقی
انسداک مثر اتد ا وحی یکی ام ماااا اصدلی در مف دهی اه انسداک در ممناه
ارمشهای اخالقی و ضد ارمشها و اااتان ک عوامل و ممناههای را اخالقی و
موانا تدددقوخ اخالقی اتدد ا تفالند وحنانی هنمانن ممناه اد ر ا داری ادت ام
قوای انسداک در راتدتای اخالقی میسدتن را ا ای انسداکها اهد میرا ا پشتوانه
عندل اده امنن اخالقی ام دیگ ردارر دهدای وحی اتد د ره در قالم ایناک و
اعتقاداغ ایجاد می ادددودا یظ ن اا عاما اخالقی ا وک ارااه الگوی عنلی ،ن امی
ناقص و رد أر خواه اودا وحی در این ممناه ننز اه تکامل اخالقی انسدداک رنظ
میرا ا
واژه های کلید  :وحی ،تکامل اخالقی ،رارر د مف
رواکاااتانها

ادددااتدددانه ،رارر د
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مقدمه
تجارب تاریخی اشدد هویای این واقفن اتدد ره ه عامفه ای ام مقوله اخالق و
اهتناا اه آک اصدله اگن د ،متحنل خسدارغهای عب اک ناپذی ی خواه ا ا ام این رو
تکامل اخالقی انسداک هنوارر در ره ان یشدنا اک اودر اتد و در پاتد اا ن ی و
عنلی آک هن هنااددته ان ا متوک دیای و رتاب های آتددنانی ننز آرا ر ام آمومرهای
اخالقی اتد د ؛ اده ووری رده پندامب ار ا  هد ام افت خویش و دیا اری را
رتدان ک انسداک اه مکارا اخالقی مف ی ر در ان (مجلسی034 :31 ،3041 ،؛ ووتی،
)074 ،3030ا ق آک ر ید در تددورر اددنم (اددنم )34 -3 :اا یامدر تددوها پناپی
اهنن تزرنه نفم و خودتددامی را اناک مودر اتدد و در مقاا اناک اه ا رتددال
انبناء در مواضدددا متف دی تزرنه را پنش ام تفلند ر ر در اتد د (آ عن اک310 :؛
عنفه)0 :ا ام این رو الما اتد دتتاوردها و رارر دهای وحی در تکامل اخالقی انساک
اناک اود تا اا اکارهن ی آک ممناه تدذیم انساک اهد ه ددا
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هر چند مسـال خالقی خسـقا خص صدر خسقا در میاا خیدمشمندخا مساماا محر
بوده و در البقی کتاب های تفســیری و خالقی به آیها م پردخالتند ول در ســده های
خالیر خمن مسـال خیسـماا بهتری ماهته و لالماا دمن سـد دخشتهخید که خمن مسال رخ
در مـ یاـاا مـام خرخلـه دهنـدک کتـابهام که در صمینه خالقق یرآی در تفســـیر
موضـول یرآا یوشـته شـده خست خص خمن ی ی خیدک در خمن پژوهش سد شده لقوه بر
خســتفاده خص آا محال  ،خص صخومههای مدمدتری به موضــون ییرمســته شــود و برالق
برال پژوهش ها به کایات لناومن بســنده یشــود و به رمض موضــولات و تح ی آیها با
مفاد وح ییض پردخالته شودک
من ما هماا گویه که در توضـی کامه وح الوخهد آمد ،یرآا و سنت خست ول
به الاطر وســدت پژوهش و الارش شــدا آا خص حد و خیدخصه م م اله ،من رخ به یرآا
کرمم محدود کردممک خل ته گاه لقوه بر یرآا به برال روخمات ییض خسـتناد شـده خستک
بـا تومـه به مناب  ،روا خمن پژوهش توصـــیف  -تحایا  ،و گرد آوری خطقلات ییض به
روا کتابخایهخی خیماا شده خستک
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م صــود خص وح  ،محتوخی وحیای دمن خســت که شــام تمام خدماا ح و یاصل
شــده خص طر الدخوید م باشــد ،ول خص آا رو که خمروصه غیر خص دمن خســقا ،به محتوخی
خدماا دمیر دسـترسـ یدخشـته و ما آا چه خص آیها به دسـت ما رسـیده خست آمیخته با
محال باط و تحرمف شـده خست ،مستند ما در خمن پژوهش ه ط مناب وحیای خسقا
(یرآا و در برال موخرد روخمات مأثوره خص طرم پیام ر خســـقا  و أه بیتش)
خستک
در تدرمف تکـامـ خالقی ییض م توخا گفت :هرخهم آوردا صمینههای الصا خص طرم
آموصا ،مـادآوری ،پنـدده و ککک برخی پرورا و رشـــد بدـد خالقی خیســـاا رخ تکام
خالقی گومنـدک خمن رشـــد در گرو تهـفمـ یفد خص بدی ها و تدخوا بخشـ ـ و تدمی
الوب هاست (یمارصخدگاا)02 ،6831 ،ک
هر یارمه خی در باب خیسـاا سـاصی و تربیت خالقی خو ،م تن بر خصـول در هست
شـناس و خیساا شناس خستک تکام خالقی خیساا خص ییاه وح ییض م تن بر پفمرا
خموری خسـتک برال خص مهمترمن خمن خصـول بدمن یرخر خست :خلت اد به الدخم دخیا و توخیا
و الیرالوخه که خیســاا و مهاا رخ آهرمده خســت ،ح اییت وح خله و آموصههای وحیای
الصــوص ـاآ یرآا کرمم و ســنت پیام ر خکرا ،رو و تمرد آا و خصــالت دخشــتن آا
یسـ ـ ـت به بدا و ب ای رو بدد خص مرگ بدا ،یابایت تکام و خیححاط رو خیســـای ،
خالتیار خیسـاا ،حسن و ی خهدال خالتیاری خیساا و مؤثر بودا خلمال خالتیاری خیساا بر
تکام و خیححاط خوک
همچنین خص م ادی تصـدم دمیر خمن یوشتار ومود رخبحه تداما بین دمن (تدالیم
وحیای ) و خالقق خسـتک دمن و خالقق در لین خست قل ث وت در م اا خث ات ،رخبحه دو
ســـومـه بـا مکـدمیر دخریـدک دمن خص خالقق متأثر خســـت و خالقق ییض خص دمنک خالقق در
حوصه های پفمرا دمن و پاسدخری خص آا مؤثر خست و خالقق ییض در حوصههای مختاف -
که ت یین آا م صود خمن یوشتار خست -خص دمن تأثیر م پفمردک
وح و خالقق در ضـمن تمامض ،در خمن مسـهاه مشتر خید که برخی صیدگ هردی و
خمتمال خیســااها دو وضــدیت و هد رخ در یار م گیرید؛ وضــدیت محاوب آرمای و
وضـدیت یامحاوب و یاپسندک هم وح و هم خالقق در پ ماهتن رخه هستند که خیساا
رخ خص وضدیت یامحاوب به حالت محاوب و آرمای برسایندک
تدالیم وحیای دمن خص من ههای مختاف در تکام و تدال خیســاا خص مهت خالقی
و تربیت مؤثر خســتک خمن من هها رخ م توخا در ســه محور لمده مای دخد6 :ک کارکرد
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مدرهت شـناسـایه؛ 0ک کارکرد روخا شـناسایه؛ 8ک کارکرد خلیو ده ک در خدخمه ،با بیاا خمن
کارکردها ،مهم ترمن مصادم آا ذکر م شودک

 .1نقش معرفتشناسانه وحی در تکامل اخالقی انسان
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خالقق در م اا ث وت به وح وخبسـته ییسـت ،خیسـاا خصـول و خرصا های خسـاس
خالقق رخ بدوا ییاص به وح م توخید بشـناسد و لام خمن شناالت ل و هحرت خوست
(لـالم  ،)021 -028 :6831 ،خما توخیام خمن لوخم دروی در در خرصا ها و ضـــد
خرصا ها محدود خســـت و خیســـاا یم توخید با ومود شـــرخمط مختاف و روخبط پیچیده
خیســای بدوا خســتمدخد خص وح  ،مضلیات و مصــادم گضخره های خالقی رخ بشــناســد
(مصـ ا 6)882 ،6831 ،ک دلی بر خمن یاتوخی خالتقهات هرخوخا مکات خالقی در خصول
و مضلیات مســـال خالقی خســـت (هماا)801 ،ک خیســـاا در م اا خرصا گفخری خهدال
خالتیـاری الومش مصـــوا خص یـاتوخی و محـدودمت ییســـت (ب ره)661 :ک یاتوخی خو در
شـناالت کمال محاوب و تشخی رخه وصول به آا ،یاش خص لدا مدرهت کام به خبداد
ومودی الومش ،آغاص و خیماا ومودا ،محدودمت لام خو یسـ ـ ت به پیرخموا الومش و
خحتمال الحا در تح ی مق ها و مدیارها بر مصـادم الارم خست (محهری،6813 ،
)73 -75 :0ک
بـه همین دلیـ  ،خالقق برخی خمن کـه بتوخیـد خیســـاا رخ بـه خهـدخهش برســـایـد و
خرصاهـامش رخ بـه خو بشـــنـاســـاید بامد خص من د الحایاپفمر کم گیردک وح خص خمن
محدودمتها و ی ها م رخســت؛ چوا یاصل کننده آا مدن الدخوید متدال به خیســاا و
خبدـاد ومودی خو کـامقآ آگـاه خســـت و روخبط بین خیســـاا و الـال و همیولـاا و لالم
پیرخمویش رخ م شــناســد و به خمن دلی که الیرالوخه خوســت خرصا های خالقی رخ به
خیســاا تدایم م دهد و موخی آا رخ مدره و خو رخ در رســیدا به آاها کم م کندک
وح با خمن ومژگ ها ت یین کننده مدرهت های مورد ییاص بشـــر در حوصه خالقق الوخهد
بود و ییاص خیســـاا رخ در خمن حوصه کامقآ برطر م ســـاصدک در یتیمه مهم ترمن خصـ ـ
وحیای در مدرهت بخشــ به خیســاا در حوصه مســال خالقی خمن خســت که تدالیم
وحیای و محتوخی شـرمدت همیشه هم سن با خرصاهای ح ی و هحری خیساا خست
باکـه هر دو مرخت خص م ح ی ت هســـتند (ط اط ال )812 :6 ،6812 ،ک تنها تفاوت
 .1این که عقل بشرری د ف نااهاای نرنایتی انسراا ناکافی اسم ا اا ب ای اسم که متکل ان و فالسفه ت م عنواا
«ضرو ت بعام» مطرح کردهاند .برای مشااده این برااان مراجعه نود به( :سب انی.)85-13 :3 ،4141 ،

بین تدالیم خالقی شــرمدت و خالقق هحری و ل ا به خممال و تفصــی خســتک ل و
هحرت رخه کا ســـدادت رخ ترســـیم م کنند و وح مضلیات آا رخ به تفصـــی بیاا
م کند (ط اط ال )815 :5 ،6812 ،ک
 .1-1نقش انگیزه در تعالی انسان
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تدالیم خسـقم مق الوب ما بدی لم خیساا رخ ییت و خیییضه خو م دخید (طوس ،
631 :1 ،6125؛ همو6)163 ،6161 ،ک هیچ مـ خص خلمـال خالتیـاری خیســـاا الال خص
خیییضه و ییت ییســت و خصــوالآ خیســاا م هال لام خســت که در همه خهدال خرخدی
الومش دخرخی غامت و هده خســت (ط اط ال  ،ب تا)633 -631 :ک خص یار وح  ،خلمال
خیسـااها دخرخی دو المه خست؛ المه ظاهری و بیروی و المه باطن و دروی (ب ره 007 :و
)031ک حســن ظاهری لم (حســن هدا ) به تنهام برخی حکم به خرصشــ بودا آا
کفـامـت یم کند باکه لقوه بر آا بامد هال ییض خص ییت و خیییضه صـــحیح (حســـن
هالا ) برالوردخر باشـــد تا بتوخا آا لم رخ دخرخی خرصا خالقی دخیســـتک در وخی خمن
خیییضه هد خســت که مهت آا رخ خص حیث خالقی مشــخ م کند و آا رخ متصــف به
الوب ما بدی م کند (کهف)03 :ک
وح  ،ه ط به بیاا خمن یکته مهم خکتفا یکرده خسـت باکه مصــادم خیییضه صحی و
ییت الوب رخ ییض بیاا کرده خسـتک خص یار وح لم خرصشمند لما خست که به خیییضه
تحصـــی رضـــای الدخوید و یرب خله خیماا شـــود (ب ره 017 :و )050ک مهاا بین
خســقم ومود الدخوید رخ م دأ و آهرمننده همه مومودخت لالم خص مماه خیســاا م دخید
(صمر )10 :و تمام مومودخت الصــوصــاآ خیســاا رخ وخبســته و ییاصمند به الدخوید مدره
م کند (هاطر)67 :؛ الدخویدی که غن محا خســـت و م توخید تمام خحتیامات خو رخ
پاسـ ـ دهدک پد صمای لم خیســـاا خرصشـــمند الوخهد بود که بتوخید ییاصهای خو رخ به
صـورت وخید و دخلم ره کند و خمن خمر صمای وخی م شود که رو به آب حرکت کند
یه ســرخبک در خمن صــورت خســت که ییاصهای خیســاا برطر شــده و لحش خو پاماا
م پـفمردک خمن مدن یرب خله ک همچنین الدخوید هم چیضی مض ســـدادت و الیر -که
الوخســته دروی همه خیســااهاســت -برخی خو یم الوخهدک پد رضــامت الدخوید ییض در
وصـول خیسـاا به سدادت ح ی الومش خستک در یتیمه ییت الوب خص یار وح خیماا
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لم به خیییضه وصـول به سـدادت ح ی خست و مصدخق کام آا رضامت خله خستک
الدخوید منشـأ الیرخت خست (یساء )51 :و خیسای که الوخهاا رسیدا به الیرخت و هضال
خالقی خســت بامد در همه خهدال خو رخ در یار دخشــته باشــد تا با تأمین رضــای خله به
صـفات پسندمده دست مابد (هماا)681 :ک خص خمن رو خیساا بامد همه خهدال الومش رخ به
یصـد رضـامت خله خیماا دهد تا به هضـال خیسای دست مابد و خگر هدا با ییت رضای
خله و یرب به خو خیماا گیرد هضــایت خالقی محســوب م شــودک خل ته رضــای الدخ
مرخت دخرد و هر م خص خیســااها ممکن خســت در مرخت مختاف به دی ال رضــامت خو
باشـندک دمن گاه مصدخق رضامت خله رخ کس پادخا خالروی و بهشت شدا مدره
م کند (ب ره )063 :و گاه مصــدخق آا رخ یمات خص لفخب مهنم م بیند (رلد )06 :و
گاه رضامت الدخ رخ به خمن م دخید که خیساا هد رخ ه ط به الاطر خمر خله خیماا دهد
چوا خو رخ شامسته ل ادت و خطالت ماهته خست (توبه6)50 :ک
وح خله در م اب خمن خیییضه صــحی  ،خیییضههای هاســدی رخ ییض بیاا م کند که
خگر خیســـاا خلمـال الومش رخ بـا آا ییتها و خیییضهها خیماا دخد ،یه تنها بهرهخی خص لم
الومش یم برد باکه به سـ ییتهای پاید ،خص خیساییت الومش هاصاه الوخهد گرهت و
شـ اوتمند الوخهد شـدک برال خص خمن الوخستههای پست ل ارتند خص :ح شهوخت (یساء:
05؛ آل لمرخا ،)61 :هوخهای یفســـای (هریاا18 :؛ ماثیه08 :؛ محمد ،)61 :رما کاری
(یساء ،)83 :خصالت دخدا به دییا (خیفال ،)15 :برتری طا و هساد (یص )38 :ک
 .1-2نقش وحی در شناخت موانع تکامل اخالقی و راههای مقابله با آن
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تدالیم وحیای لقوه بر مدرهت بخشــ در صمینه شــرخمط و لوخم تضکیه خیســاا،
موخی سـ وط خیســاا رخ ییض مادآور م شــودک یرآا کرمم خص خمن موخی با لنوخا «لدوّ» ماد
م کند و به خیســاا تدایم م دهد که دشــمن ســدادت خو کیســت و رخههای یفوذ آا
ات تَجري مِن تَ تِها أاْلَنأها یالِدین فاها و مسررراکِن َِّ اب اف ف جن َّ ِ
ات جن َّ ٍ
ِ ِ
ِ
ات َع أد ٍا َو ِ أضررروا ٌا
أ
َ
َ
أ أ َ
نان َو ال أ أؤمن َ
َ « .1و َع َد ال ال أ أؤم َ
َ ِّ َ
َ َ
ِ ِ
َ او الأفَوه ال أعيام»؛ َقرال الَّررر ِ
ِ
وا ال َ َع َّز َو َج َّل َعلَی ث ََالث َِف َأ أوج ٍه فَطَ بَقَ ٌف یَعأبدونَه َ غأبَ اف
اد
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ِ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ادا ال َأعبِاد َو ا َ َ أابَ ٌف َو لَکنِّ َأ أعبده
نیر َ
وا یَعأبردونَه َی أوفاا م َن النَّا ِ فَتل َ
ادا ال أ َر َءررراء َو ا َو الطَّ َ َو َ
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ِ
ل ِإ أا کنأت أم
وا َو لق أَوله َع َّز َو َج َل ق أ
حبراا َلره َع َّز َو َجر َّل فَتل َ َ َ
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ِ
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(کلانی.)53 :1 ،4141 ،

 .1-2-1موانع بینشی
 .1-2-1-1حس گرایی

انساک انم میادی اا محسدوتداغ دارد و این انم تبم میاود ره در موضوعاغ
ماورای محسدوتاغ ننز ام اازار حم اتتفادر را و اه دنبا ویگهیهای امور محسوس
اااد د  ،در واقا حم ه ایی نوعی ه ایش ک ی و عنلیِ ا اوی اه ادراراغ حسدددی و
اعتبار دادک و اعتاای انش ام ح اه محسدوتداغ اتد (مصباح یزدی)300 ،3134 ،ا
ق آک ر ید نقدل میراد رده وقتی ا خی ام پنامب اک قوا خویش را اه ایناک اه خ ا و
رتدتاخنز دعوغ میر دن آناک ا ای پاتخ اه دعوغ انبناء دالیل حسی ولم میر دن
و چوک ا ای این ولم نامفقو خود پاتدخی ننی یا تا ام ایناک آوردک ت ااممیمدن
و ام عنل اه دتتوراغ ا یف امتااع میورمی ن ( قاک03 :؛ مثماوک)10 -11 :ا



 .1مقَّرود اه نرنایم د اینجا مرادف با علم ناسرم بلکه معنای عام تری دا د و ار گونه تَّو و تَّدیقی اعم اه وام،
نک ،ظن و جهل مرک ا نامل می نود.
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چیســت و روا م اباه با آا چیویه خســتک خص یار یرآا مای خصــا خیســاا در یی به
خرصا های خیسـای  ،یفد خمّاره و شـیاطین هسـتند (موسف78 :؛ یاس ،)1-1 :و کار آیها
ه ط دلوت خیسـاا به شـر و بدی خسـت (إبرخهیم)00 ،ک شیاطین و یفد خمّاره با وسوسه
کردا خیسـاا صمینه رخ برخی کس رصخل و س وط خو هرخهم م کنند و خیساا با م امسه و
ســنمش ،دســت به خیتخاب م صیدک الدخوید الوب و بد رخ به خیســاا شــناســایده خســت؛
گـاه خص طرم خلهاا خله (شـــمد3 -5 :؛ ط اط ال  )013 :02 ،6812 ،و گاه خص
طرم خرســال رســ و خیضخل کت (ب ره068 :؛ ط اط ال  )666 :0 ،6812 ،و خیســاا با
خیماا خلمال الوب ما بد به تدرمج ســـدادت ما شــ اوت الومش رخ ریم م صیدک به همین
دلی یرآا بارها خمن یکته رخ تفکّر م دهد که لام خصــا ســدادت ما ش ـ اوت خیســاا
الود خوست و خیتخابیر یهام  ،الود خیساا خست ( شمد)62 -5 :ک
خص ییاه یرآا به طور کا موخی تکام خالقی خیساا به دو دسته ت سیم م شود:
خول ،شــناالتهام  6که مای رومش یهال خیدمشــه ما مای یوّت و ما بالث ضــدف آا
م شــوید ،خمن موخی خص ســن بینش و شــناالتخیدک دوا ،گرخمش هام که مای خیتخاب
صـحی خیسـاا و بالث ت ومت بدد حیوخی و تضدیف بدد خیسای خو م شوید ،خمن موخی
خص سن می و گرخمشخیدک
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 .1-2-1-2تقلید نکوهیده و بدون پشتوانه عقلی

مک خص موخی مدرهت صــحی که پشــتوخیه خصــا لم به خرصاهای خالقی خســت
ت اید در خموری خسـت که خیسـاا توخا تد ّ و تفکّر در آا رخ دخرخستک خهرخد سست الرَد
و رخحت طا به مای آیکه الود بیندمشــند و به مدرهت صــحی دســت مابند ،خهســار
خیدمشــه الود رخ به دســت دمیرخا س ـ رده و باورهای الومش رخ خص آیها م گیریدک مک خص
رخمج ترمن خمن ت ایدها که یرآا ییض آا رخ بیاا کرده ت اید خص پدرخا و خمدخد در خلت ادخت
و خرصا هاســت (صالر 01 -06 :؛ ب ره)652 :ک یرآا در موخرد متدددی خمن گویه ت اید
رخ مفمّت کرده و آا رخ مای خســاس ـ در دســت ماب به شــناالت صــحی و تحصــی
سدادت م دخید (خلرخ 03 :؛ یح )71 -73 :ک
 .1-2-1-3پیروی از ظنون و اوهام

یرآا کرمم رمشـه بسیاری خص خلت ادخت باط مشرکاا رخ خلتماد ب ما و غیر منح
بـه خوهاا و ظنوا م دخید و آیها رخ به الاطر پیروی خص هر هکر یســـنمیدهخی ســـرصیش
م کنـد (موید)11 ،81-87 :ک در خمن بـاره دو تد یر ظنّ و الَرص به کار رهته خســـت
(خیداا)661 :ک م صــود خص ظن یکوهیده دو چیض خســت :مک  ،خلتماد بر خلت اد الق وخی
هر چند باوری مضم باشـــد (مه مرکّ )؛ دوا ،خلتماد بر خلت اد غیر مضم هر چند
محاب با وخی باشـــد (مصـ ـ ا مضدی)611 ،6812 ،ک م صـــود خص الَرص ییض هر گویه
خلت ادی خســـت که بدوا دلی منح

و خص روی تخمین باشـــد (ط اط ال :5 ،6812 ،

)882ک خل ته خمن تخحهه یرآا در مورد باورهام خسـت که مربوط به ســدادت ما ش اوت
خبدی خیســاا خســت که در خمن موخرد الصا خســت خیســاا خص روی لام لم کند ،خما در
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مضلیات خمور صیدگ الصا ییســت لم خیســاا حتماآ خص روی لام باشــد (هماا-882 :
)886ک
ت دیت خص ظنّ در چندمن آمه به خکثر یس ـ ت دخده شــده خســت (خیداا661 :؛ موید:
 )81یه به همه آیها؛ چوا خیایت خص آیها که هماا پیشـــوخماا کفر باشـــند یسـ ـ ت به
درســت ل امد الود یه تنها ظن یدخرید باکه به یادرســت آا و ح اییت دمن خله لام
دخرید ول به الاطر بغ و دشــمن دســت خص ل امد باط الود بر یدخشــته و مردا رخ ییض
به آا دلوت م کنند (ط اط ال )16 :62 ،6812 ،ک

 .1-2-2موانع گرایشی

گرخمشـات مختاف م توخید مای خص شـک گیری و تکام هضـال خالقی در خیساا
باشــدک همه خمن گرخمشــات رخ م توخا در تمام خیســاا به مرت ه حیوخی یفد الومش و
دییاگرخم القصه کرد:
 .1-2-2-1استکبار

 .1-2-2-2دنیاگرایی

دییاگرخم در یار وح صــر خســتفاده خص یدمتهای دییوی ییســت؛ صمرخ یرآا خص
کسـای مایند حضـرت خبرخهیم  و حضرت سایماا  ماد م کند که هم در دییا
خص یدمـات بســـیاری بهره مند بودید و هم در آالرت ســـدادت مند الوخهند بود ( یح :
600؛ یمـ )61 :ک م صـــود خص دییاگرخم تومه خیحصـــاری به دییا بدوا در یار گرهتن
حیات خالروی خیسـاا خسـت ،در خمن صـورت تنها دل سـتی خیســاا و کد ه آمال خو دییا
الوخهد بود و صیدگ خو در لفتهای دییوی القصــه الوخهد شــد ،یی به مااهر دییام
هد خصـا صیدگ خو م شـود و در رخه دست ماب به آیها حاضر خست همه خرصاهای
الومش رخ هدخ کند (موید3 -5 :؛ ط اط ال )67 :62 ،6812 ،ک
تکاثر و ثروت گرخم  :مک خص مااهر دییا مال و ثروت مادی خســتک یرآا کرمم مال و
ثروت رخ لام مفخب برخی خیحرخ خیســـاا و وســـیاه خی برخی آصمامش آیها م شـــمارد
(آل لمرخا )61 :و آا رخ لـامـ غفات خص الدخ م دخید (تکاثر0 -6 :؛ ط اط ال ،6812 ،
)876 :02ک همچنین خص لده خی یاا م برد که ه ط به هکر دییا و مم خموخل هســتند و



َ « .1ع أن َأب ِ َج أع َف ٍر قَا َلَ :س ر َلل أته َع أن َأ أدنَی َما یَکوا ال َأعبأد ب ِ ِه م أشر ِرک اا قَا َل َفقَا َل َم أن قَا َل لِلن َّ َو ِاا ِإن ََّها َح ََّرا ٌا َو لِل أ َ ََّ ر ِاا ِإن ََّها نَ َوا ٌا
اا ب ِ ِه( ».کلانی.)391 :1 ،4141 ،
ث َّم َد َ
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مک خص بضرگ ترمن موخی یفســـای در تکـامـ خالقی خیســـاا ،الودبضرگ بین و
الودپسـندی خسـت (یصـ )38 :؛ به گویهخی که خمن می مای خص توخض خیساا در برخبر
هر ح و صـــاح ح م شـــود و با تومیه و تکفم خص پفمرا آا خمتنان م ورصد
(خلرخ  )12 :و در یهامت سـ طغیاا شـخ م گردد (لا )5 -1 :ک خل ته خمن صـفت
همایند سـامر خمیال و صـفات یفسای شدت و ضدف دخرد و خص خیکار م وخیدیت کوچ
شـرون و به خیکار ح محا مدن الدخوید متدال م خیمامدک 6وح یرآی ییض در موخض
متدددی لای ت کار خمن خهرخد رخ سـیاه روم در آالرت و مهنم دخیسـته خست (صمر-71 :
12؛ غاهر 05 :و )87ک
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یتیمه خمن کار رخ ب بهره بودا در آالرت و آتش مهنم م دخید (ب ره022 :؛ همضه-6 :
)1ک رمشـه ثروت گرخم و ح به مال در خیساا -که مای خص لم به بسیاری خص خرصاها
م شــود (همر02 -65 :؛ کاین  -)686 :0 ،6125 ،خمن گماا خســت که مال و ثروت
کاید ح همه مشــکقت و ره حوخلج خوســت و مال خو رخ خص هر شــیه ب ییاص الوخهد
کرد؛ در حال که خمن پندخر الام خســت که یرآا به آا تفکر م دهد (آل لمرخا62 :؛
ط اط ال )12 -31 :8 ،6812 ،ک
م ـاا و مویدیـت خمتمال  :خص مااهر دمیر دییام به دســـت آوردا مامیاه و م اا
بین خیسـااهاستک بسیاری خص خیسااها به دی ال م اا و مویدیتهای خمتمال هستند تا
خص خمن رخه صــاح یدرت و لضت شــوید (یصــ )1 :ک خل ته دســتیاب به یدرت و لضت
الوخســته هحری خیســاا خســت (طه ،)602 :خما هر طرم برخیکس ـ آا صــحی یم
باشــدک یرآا کرمم کســای رخ که لضت و یدرت رخ در غیر ل ادت و خطالت الدخ مســتمو
م کنند ماه دخیســـته (مناه وا )3 :و رخه صـــحی آا رخ خمماا به الدخ و خیماا لم
صال مدره م کند (هاطر)62 :ک
 .1-3چگونگی تأثیر عمل اختیاری انسان در تکامل یا سقوط اخالقی
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یرآا و روخمات خص ومود یول رخبحه تکومن بین خلمال خیسـاا و ســدادت ما ش اوت
خو ال ر دخدهخیدک به صـــورت کا م توخا دو یون رخبحه رخ بین خلمال خالتیاری خیســـاا و
تأثیر آیها تصـومر کرد6 :ک خرت اط ح ی و تکومن بین خلمال خیسـاا با تدال ما س وط
یفد خو؛ 0ک خرت اط خلت اری و یرخردخدی بین خلمال خیسـاا با سـدادت ما ش اوت یفد خوک
دمن ،خمن خرت اط رخ ح ی م دخید و سـدادت ما ش اوت خیساا رخ مداول مست یم خلمال
خو م دخیـد و همین خلمـال به یول پادخا ما مماصخت خو الوخهند بود؛ یه خمن که الدخوید
بخوخهد در خصخی خلمال یی ما بد خیســاا به خو پادخا بدهد ما خو رخ مماصخت کند و خرت اط
بین لم و مضخ خلت اری و یرخردخدی باشــد (ط اط ال )855 -851 :1 ،6812 ،ک مســاماآ
آگاه خیسـاا خص خمن یون خرت اط تنیاتن بین لم الومش و مضخی آا تأثیر بسضخم در
دوری خص رذخل خالقی و کسـ هضــال الوخهد دخشــت؛ چه آا که خیســاا خگر بدخید در
صـــورت خرتکـاب گنـاه -همـایند خمن که به الود مرخحت رخ وخرد کند -تکومناآ و بدوا
هاصــاه یتیمه شــوا و بد آا رخ در رو و ماا الود م بیند ،بســیار بیشــتر مرخی الود
الوخهد بود تا خمن که بدخید با خرتکاب گناه ،در آمنده مماصخت الوخهد شــدک خص خمن رو آمات
هرخوخی خص یرآا خص ومود خمن رخبحـه تکومن پرده بردخری کرده خســـت (آل لمرخا82 :؛

تحرمم5 :؛ صلضخل ،)3 -5 :حت در برال آمات به صــورت مصــدخی ح ی ت بدضــ خص
رذخل بیاا شـده (یسـاء )62 :و لات لدا خدرخ ت دات آا در دییا غفات خیساا مدره
شده خست (ق00 :؛ ط اط ال )851 :1 ،6812 ،ک
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در توضـی مفهوا سـدادت خیساا م توخا گفت :سدادت هماا بهره مندی خص لفخت
وخالی خیســای خســتک لفت خیوخل دخردک م یون لفتهامى خســت که مربوط به حوخس
خیسـاا م شــود و در خثر بریرخرى یولى خرت اط میاا لضــوی خص خلضــای خو با شــیه در
الارش حاصـ مىشود ،مایند لفتى که چشم خص رخه دمدا و گوا خص رخه شنیدا و دهاا
خص رخه چشــیدا و المســه خص رخه تماس مى برد؛ خمن یون لفتها در ییاه دمن لفتهای
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مک خص رواهای وح در ســوق دخدا خیســاا به خرصاهای خالقی  ،تومه دخدا خو
به خمور هحری خالقی و صدودا غفات در خمن صمینه خســت (خی یاء8 -6 :؛ غاشــیه06 :؛
خیدـاا)12 :ک خصـــوالآ تأثیر لام و مدرهت در خیماا ما تر هدا  ،در خثر مدخومت تومه به
آا مدرهت و لدا غفات خص آا آشـکار م شـودک مناب وحیای خیسـاا رخ به شناالت خمن
خمور هحری ســفارا کرده (هصــات )78 :و با بیااهای مختاف به ومژگ های آا خشــاره
کرده خسـت (شـمد)3 -5 :ک مک خص خمن خمیال ،می به کمال گرخم خیساا خستک خیساا
مومودی کمال گرخ خسـت و همیشـه دوسـت دخرد به کماالت بیشـتری و بهتری دست
مابدک کمال گرخم خیسـاا مصـادم متدددی دخردک الدخ موم  ،الدخ گرخم و الدخ پرست
خص مهم ترمن خمن مصــادم خســت که در برال آمات یرآا بیاا شــده خســت (خیداا51 :؛
خبرخهیم62 :؛ یم 61 :؛ لنک وت)17 :ک خص دمیر مصــادم کمالگرخم می به دخیســتن و
حد ح ی ت موم در خیسـاا خستک دهها آمه خص یرآا خیساا رخ سفارا به تد و تفکر
و مادآوری دخیسـتههای الود (تفّکر) کرده خستک آمات که در آیها سخن خص تد و تفکر
و تفکر شـده خسـت در وخی در پ بیدخر کردا خمن می و تومه دخدا خیساا به ح ام
خســت که ما به آیها مه دخرد و ما خص آیها غاه خســت (رک  :ل دخل ای  ،6831 ،ماده «ن
ر» و «ذ ر»)ک می به سـ اس گضخری و ح شـناس (خلرحمن،)12 :
ق ل»« ،
می به آرخمش و آســامش روخی (رلد ،)03 :ح ّ ب اء (طه )602 :و می منفدت طا
و ده ضـرر (توبه666 :؛ ب ره )025 :ییض مصـادم دمیری خص کمال گرخم خیســاا خســت
که در یرآا خص آا ماد شده خستک
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مادی و دییوی یامیده م شــودک یون دمیر لفتهامى خســت که مخصــوص به رو و بدد
غیر مادی آدمى خســت و به هیچ لضــوی مربوط ییســت و تحت تأثیر بریرخرى رخبحه با
م ماده بیرویى حاص ـ یمىشــود ،مایند لفتى که خیســاا خص خحســاا و الدمت ،ما خص
مح وبیت و خحترخا ،و ما خص موه یت الود ما موه یت هرصید الود مىبرد که یه به لضــو
الاص تدا دخرد و یه تحت تأثیر مسـت یم م لام مادى الارمى خسـت که خصحقحاآ
لفتهای مدنوی یامیده م شـــود (محهری)15 -11 :0 ،6813 ،ک در صباا دمن خص خمن
لفتها به «طدم خمماا» و «حقوت خمماا» ماد شــده خســت (کاین )603 :0 ،6125 ،ک
خمن دو یون لفت در م امســـه با مکدمیر خص یار کمّ و کیف متفاوتند و به لحای میضخا
توأا بودا با درد و ریج ،لفتهای مدنوی الال تر و پامدخرتر و لفتهای مادی پســـت
تر و های تر هسـتندک پد صمای م یون لفت م توخید مصدخق سدادت خیساا باشد که
دخرخی دو شـرط باشد6 :ک برتری کیف 0ک دوخا کمّ ک یرآا کرمم به مناور دلوت خیساا
به حرکت در مســیر ســدادت در م امســه لفتهای دییام و آالرت بر خمن دو ومژگ
تأکید دخرد (خلا  ،)65 :و به طور پیوسـته خمن ح ی ت رخ گوشـضد م کند که رضامت به
صیدگ دییوی و لفتهای آا -که تد یر دمیری خص رذخل خالقی خســـت -یتیمهخی مض
ش اوت خبدی یدخرد (موید3 -5 :؛ غاهر57 :؛ رلد)01 :ک
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خهدال خالتیاری خیســاا به طور کا خص دو م دأ یفســای ســر چشــمه م گیرد6 :ک
بینش هـا و شـــنـاالـت هـا؛ 0ک گرخمش ها و تمامقتک خمن دو م دأ خص دو مهت در هد
خالتیاری خیســاا مؤثرید؛ مک ه ط روشــنیری م کند و خثرا کشــف وخیدیتهاسـت و
دمیری تحرم کننده خســت و خیســاا رخ به ســوی خیماا هد بر م خیییضخید (مصــ ا ،
)682 ،6812ک خهدال یاشـ خص گرخمشـات گاه صـرهاآ م هد موخیح خست و آثار آا
در هدـ الـارم پـدمـدخر یم شـــود ،و گاه لقوه بر تح دروی  ،یمود بیروی ییض
م مابد و در رهتار خیســاا آشــکار م شــود (هماا) ،ما خص خمن گرخمشــات به لوخم روخا
شناسایه در هد خیساا تد یر م کنیمک
گرخمشــات مومود در یفد خیســاا به دو صــورتند ،برال به طور هحری و الدخدخدی
در یفد مومودید و برال ییض حاصـ خکتساب خیساا در طول صیدگ خوست (محهری،
)137 -138 :8 ،6813ک دســته دوا خص خهدال خیســاا که تحت یفوذ و خالتیار خو هســتند
مسـاماآ در یامرو خالقق و خیساا ساصی یرخر م گیریدک خما دسته خول به الودیِ الود یم
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خص یار وح  ،خســاس خیســاا ســاصی و مهم ترمن رکن خالقق ،خمماا به الدخســت و
تحصــی آا رمشــه تماا خرصاهای خالقی خســتک یااا خالقی خســقا -که بخشـ خص
خمدلولوژی آا محسـوب م شـود -م تن بر مهاا بین آا خست و مهم ترمن خص در
مهاا بین خسـقم پفمرا توحید و الال یت و ربوبیت الدخ یس ت به مومودخت دمیر
خســتک ح ی ت خمماا خمن خســت که خیســاا ب فمرد که الدخوید الال و مدبّر خوســت و
تسـایم خوخمر و یوخه شـرمدت باشـدک خص توحید سر چشمه تمام مفاهیم خرصش در
خســقا خســت (ط اط ال )812 :6 ،6812 ،ک ویت در یرآا ســخن خص هق و ســدادت
خیســاا به میاا م آمد خولین رکن آا خمماا خســت (لصــر8 -6 :؛ مؤمنوا ،)6 :و ویت
کـارهای الوب و بد رخ مدره م کند رخبحه خا رخ با خمماا به م دأ و مداد لحای م کند
(ب ره)655 :ک در وخی خممـاا بن مـامـه و یوخا هر هد خالقی الوخهد بود که بدوا آا،
هد ب خرصا و ما حت ضـــد خرصا م شـــود (ب ره011 :؛ آل لمرخا00-06 :؛ کهف:
)627 -628ک خمماا هماا شــناالت و گرخمش ـ خســت که الدخوید به صــورت هحری در
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توخینـد متدا گضخرههـای خالقی یرخر گیرید ،چه گضخرههای الوب و چه گضخرههای بد ،و
خالقق یم توخید درباره آاها یضــاوت کند؛ چه خمن که خصــ و مامه خمن خمیال در یهاد
آدم ومود دخرد و یفد خیســـاا در خمماد ما خص بین بردا آاها یدرت یدخردک وح به ما
م آموصخید که خمن خیییضهها و خمیال رخ م توخا ت ومت ما تضـــدیف کرد ما به تددم آیها
پردخالـت ،م توخا بـه آاهـا مهـت دخد و بر آاها تمرکض یمود ما آاها رخ رها کرد و به
آاها ب تومه یمودک همین خمور مق یضــاوت خالقی و مد و ذا یرخر م گیرید ،و
وح مـا رخ بـه شـــنـاالت خمن تمامقت و مدمرمت آاها و گضمنش صـــحی بین خمیال
متدارض و متفاوت هرخم الوخید (مص ا )616 ،6812 ،ک
خص طر دمیر برال تدالیم وحیای ی ش ضــمایت خمرخم خصــول خالقی رخ دخریدک
مدموالآ یایواگفخرخا برخی خمن که یایوی در مامده توســط خیســااها خمرخم شــود برخی
آا ضـمایتهام در یار م گیرید ،یوخیین خالقی ییض خص خمن یالده مستثنا ییستند و در
بسـیاری موخرد صر آگاه خص آاها موم لم به آیها یم شودک تدالیم وحیای ی ش
مهم در ضـمایت خمرخم خصول و یوخلد خالقی خمفا م کنند و بدوا ومود خمن لوخم ،
خالقق در هرد و خمتمـان تح پیـدخ یم کنـدک خمن به بررسـ ـ خصـــول خمن تدالیم
م پردخصممک
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یهاد هر خیسـای یرخر دخده خسـت (خلرخ  ،650 :شمد ،)62 -3 :ول بسیاری خص خیسااها
خص آا غاه خید (خلرخ )651 :ک یرآا برخی ت ومت یور خله در ومود خیســاا و بیدخر کردا
خو خص الوخب غفاـت ،وی رخ بـه مدرهت به الومشـــتن و الودآگاه ترغی کرده (ذخرمات:
 ،)06 -02بـه گویهخی که به دی ال آا پفمرا یا و خلتضخا لما باشـــد (ماثیه08 :؛
یمـ  ،)61 :و خص خمن رویـد تد یر به خمماا م کند (خســـرخء625 :؛ حج71 :؛ ط اط ال ،
 ،)1 :67 ،6812در یتیمه خســاس هضــال خالقی خمماا به الدخ و هر آیچه خص طر الدخ
یاصل شــده خســت ،م باشــد (یح 15 :؛ خیداا)30 :ک خص طر دمیر خمماا به الدخ در گرو
مدرهت به الدخســت و خهضخمش ما کاهش مدرهت در خهضخمش و کاهش خمماا مؤثر خســت،
پد لام و مدرهت به الدخ ییض خص خصول و رمشههای خرصاهای خالقی شمرده م شودک
خممـاا بـه الـدخ بـه لنوخا مـ هد خالتیاری (خص م وله خهدال موخیح و دروی ) خص
من ـههـای متدـددی در ت ومـت خمیـال لال خیســـای و به ت  ،گرخمش به خرصاهای
خالقی و دور شدا خص ضد خرصاها مؤثر خستک
وح مک خص لوخصا خمماا به الدخ رخ خلت اد به حضـــور الدخوید در لالم و یاارت خو بر
کارهای خیســاا و آگاه خو خص رهتار خیســاا م دخید (لا )61 :ک ویت خیســاا دخیســت که
کارهای خو خص الدخوید مخف ییســـت باکه الدخ شـــاهد و یاظر بر خلمال بندگاا الومش
خسـت حیای دروی خو و حد شـکرگضخری در برخبر مندم (خلرحمن )12 :و لدا یاس اس
مای خص خیماا خموری م شــود که مســتوم یارضــامت الدخوید گرددک خمن خلت اد سـ
رلامت موخصمن خالقی م گردد که هم الوخست الدخوید و هم محاوب خیساا خستک
دمن ،الدخوید رخ مومودی سرشار خص خوصا خالقی مدره م کندک لدخلت گرخ ،الیر
الوخه  ،بخشــنده ،ماری گر ،مهرورص و ککک بخشــ خص خوصــا خالقی خســت که در متوا
دمن  ،الدخوید به آاها توصـیف شـده خسـتک خص طر دمیر دمن توصـیه م کند وظیفه
خســاســ خیســاا مؤمن بامد الدخ گویه شــدا و تخا به خالقق خله باشــدک در یتیمه
خیسااهای مؤمن در آرخسته کردا الومش به صفات خالقی بیشتر تقا الوخهند کردک
همچنین دمن با بیاا خمن که لم به خالقق مورد الوخســت الدخوید خست و الدخوید
خیســااهای با الص ـال خالقی رخ دوســت دخرد (ب ره617 :؛ آللمرخا681 :؛ مالده،)18 :
خیییضه مؤمن رخ در لم به خرصاهای خالقق ت ومت م کند؛ چوا مک خص الوخســتههای
خیسااِ مؤمن مح وب شدا یضد الدخوید خستک
مح ـت الـدخ و خولیـای الـدخ ییرومندترمن خیییضهخی خســـت که در برخبر همه رذخل
خالقی و مـاذبـههای خیحرخه به مؤمن شـــکی ام و پامدخری م دهد تا بر آاها پیروص

شــودک خمماا به الدخ موم رمشــه صدا مح ت خله در یا خیســاا م شــودک الدخوید
منشــأ و م دأ تماا کماالت و الوب هاســت ،پد خمماا به الدخ مدن دل ســتی به همه
کماالت و الوب هاک خمن دل ســتی به خیتضــای می به کمال طا خیســاا ،مح ت به
الدخوید رخ در پ دخرد و مح ت خله منشأ لم به خرصاهای خالقی الوخهد بودک
همچنین مـادآوری یدمـتهـای الدخ و خلحا خو در ح خیســـاا خص دمیر صمینههای
شــکوهام مح ت به الدخوید خســت (طوس ـ 6)131 ،6161 ،ک خمن هحری خســت که هر
کد به خیسـاا خحساا کند ،خیساا در دل الومش به خو مح ت م ورصد؛ صمرخ خیساا بنده
خحسـاا خسـت و خحسـاا هحرت خیساا رخ بیدخر م کند و مح ت خله رخ -که در یا خو
رمشه دخرد -بر م خیییضدک
 .2-2اعتقاد به نظام کیفر و پاداش اخروی
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خص مماـه خموری که دمن بر آا بســـیار تأکید م کند خلت اد به مداد و صیدگ خبدی
خیســـاا خســـتک دمن با تومه دخدا خیســـاا به خمن خمر که صیدگ خو ل ث و بدوا غامت
ییســـت ،آهرمنش خو حکیمـایــه و غــامتمنــد بوده (مؤمنوا )667 :و صیــدگ دییوی خو
م دمهخی برخی حیات خبدی خوســت (غاهر ،)81 :خیســاا رخ در لم به خالقق و خصــول
خرصشـ ماری م کندک وح با بیاا خمن خمر که خلمال و رهتار خیساا در سریوشت و یحوه
صیدگ آالرت خو تأثیر مســـت یم دخرد خیییضه خالقی صمســـتن رخ در خیســـاا ت ومت
م کنـدک تدـالیم وحیـای بر خمن ح ی ـت تـأکیـد م کنـد کـه تماا خلمال خیســـاا و
لماکردهای آشــکار و پنهاا خو مورد محاس ـ ه یرخر الوخهد گرهت (ب ره )031 :و با تومه
به لم  -الیر ما شــر -پادخا ما کیفر مناســ با آا رخ درماهت الوخهد کرد (صلضخل-5 :
 ،)3خهـ ییک و هضـــالـ  ،ســـدـادتمنـد و بهرهمند خص یدمتهای خله  ،و خه رذخل ،
ش اوتمند و در لفخب الوخهند بود (خیفحار)61 -68 :ک
بنابرخمن دمن لقوه بر آگاه کردا خیسـاا ها خص یوخیین خالقی  ،با تومه دخدا خیساا به
پیامدهای خلمالش ضـــمایت محکم در خمرخی خرصا های خالقی در مامده خمماد کرده
خسـت تا آیکه خیماا هضـال و دوری خص رذخل برخی خیسـاا آساا باشدک به دلی خهمیت و
تـاثیر روخی کـه خلت اد به یااا لادالیه مضخم در خلمال خیســـاا و ماوگیری خص خرتکاب
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رذخل دخرد ،الدخوید متدال بیش خص م پنمم آمات یرآا رخ مســـت یماآ به بحث خص مداد و
صیدگ خالروی و ومژگ های آا الصـوصـاآ محاسـ ه خلمال و مضخی آیها خالتصــاص دخده
خســت (ســ حای )1 :3 ،6106 ،ک یرآا با مادآوری خمن محا که هیچ خیســای خص صماا
مرگ الومش آگاه ییســت خو رخ به آماده بودا برخی مرگ و ورود به ســرخی ماومدخا به
وســیاه کسـ هضــال و خمتناب خص رذخل ســفارا کرده خســت و ســخت ها و مصــال
صیدگ رخ یشایههام برخی بیدخری خص الوخب غفات مدره م کند (ل ماا)81 -80 :ک
 .2-3نظام اخالقی جهان
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خص یار وح  ،یاـاا خمن مهاا خهضوا بر یام ط ید و لام دخرخی یام خالقی ییض
هســتک روخبط بین پدمدههای لالم ه ط خص ی ی روخبط الش ـ هیضمک و لات -مداول
ییســت ،باکه یااا دمیری حاکم بر خمن لالم مادی ومود دخرد (خلرخ 71 :؛ ســمده6)7 :
که یسـ ت به خهدال الیر و شـر خیسـاا وخکنش مناس یشاا م دهدک یرآا لالم رخ هد
الدخ م دخید (خیداا620 :؛ رلد61 :؛ صمر10 :؛ غاهر )10 :و الدخوید ییض الیر محض خســت،
و خص الیر محض مض الیر بـه ومود یم آمدک در یتیمه ،لالم الیر محض خســـت و همه
خمضخی آا به هدخمت خله به ســـوی غامت که الدخوید برخی آیها تدیین کرده خســـت در
حرکتند (طه ،)72 :حال خگر خیســاا ییض با خالتیار الود ،الود رخ هم مهت با یااا تکومن
یرخر دخد و در مهت غامت کمال الومش گاا بردخشــت ،رهتار خو در ســامر خمضخی مهاا
خثر ییک الوخهد دخشــت (کنش) و ط ســنت خله خمن خثر به الود باص الوخهد گشــت
(وخکنش) (یح 660 :؛ خلرخ  ،)11 :ول خگر برالق ســـیر لالم حرکت کرد و سـ ـ
خمماد خیحرخ و خالتقل در لالم شـد خمن خثر سـوء به سـامر خمضخی لالم ییض سرخمت کرده
(کنش) و در یهـامـت به الود خو باص م گردد (وخکنش) (روا16 :؛ ط اط ال :3 ،6120 ،
)613 -617ک الـدخویـد خمن لـالم رخ بـه گویـه خی آهرمده که هیچ هدا در آا ختفای و
تصـاده ییست باکه همه در رخستای صمینه چین برخی خرت ای خالقی و مدنوی خیساا
در یااا هسـت خست (ماثیه)68-60 :ک همچنین خیساا مؤمن با آگاه به خمن ح ی ت
که مهاا کر و کور ییســت یحداآ خیییضه بیشــتری پیدخ م کند که رهتار الود رخ محاب با
یام خالقی مهاا و هماهن با سیر هست یرخر دهدک

ِ
السررر ِاء ِإلَی أاْلَ أ ض نیاتی که د با ه توحاد افعالی،
َ  .1أًل لَه ال أ َ
خل أق َو أاْلَ أمر تَبا َ ََ ال َ ُّ ال أعالَ َ
ان؛ ی َدبِّر أاْلَ أم َر م َن َّ
بوبام و تدبار یداوند و وساِّم فرنتگاا د تدبار عالم اسم ا ه انا ه به این مطل دا ند.

 .3وحی و معرفی الگوهای اخالقی به جامعه بشری

نتیجهگیری
وح با شناالت هام که برخی خیساا در ساحت های مختاف خالقق خرخله دخده صمینه
رخ برخی تکـام خالقی خو هرخهم کرده خســـتک تدالیم وحیای با تأمین مفاهیم خالقی و
ت یین لمـ خالقی و بیـاا لوخم تکام خالقی و موخی بینشـ ـ و خیییضشـ ـ آا و
تدیین م دأ و منتهای ســیر خیســاا ،تصــومری مام و همه مای ه خص یااا خالقی خرخله



 .1مانند نسرراه ها فرعوا و مریم ماد عاسرری د سررو ه ت ریم نیات 44و  41و لق اا د سررو ه لق اا نیه  41و ذو
.
القرنان د سو ه کهَ نیه  51و بریی اه ء ابه پاامبر اکرم
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خیســاا و مامده برخی خالقی شــدا لقوه بر شــناالت هضــال و رذخل خالقی و
ومود ضـــمایت هام برخی لم به آیها ،ییاصمند به خلیوهای خالقی خســـتک ومود خمن
خلیوها خیییضه رهتار خالقی رخ در خیســاا ت ومت م کند و خمن گماا باط رخ که خیســاا
یم توخید به هضـال خالقی دست مابد رخ خص بین م بردک ومود خلیوی خالقی و شناالت
خو ،خیسـاا رخ در صمینه تحم برال مشـکقت در مسیر آرخسته شدا به هضال و چشم
پوشـ خص مناه صودگفرِ رذخل ماری م رسـایدک خل ته خمن یمویههای خالقی منحصــر در
خســـوههای یی ییســـت باکه مدره خلیوهای منف و بد ییض به لحای ل رت آموصی خص
آیها ،م توخید در خمن رخه سـودمند باشدک کت و تدالیم وحیای مماوّ خص خلیوهای الوب و
بد خالقی و مدره روا و منش صیدگ آیها خســـت (تحرمم ،)66 -62 :به طوری که
مک خص رواهای یرآا کرمم برخی تربیت خیســـااها مدره خلیو در یال یصـــه و مثال
خســت (خلرخ 651 :؛ موســف)666 :ک خص مهم ترمن خمن خلیوها خی یاء و خولیای خله خید که
دخسـتاا صیدگ آیاا بخشـ خص محتوخی کت آسـمای رخ به الود خالتصاص دخده خستک
الدخوید در یرآا کرمم در آمات بســیاری به خمن موضــون پردخالته خســتک خو هرســتادگاا
الومش رخ به لنوخا خیســااهای منتخ و یمویه به مردا مدره کرده و خص ســیره آاها،
صـفات پسـندمده و خلمال یی شاا ماد م کندک همچنین کسای که در برخبر دمن الدخ
و رســوالا خله م خمســتادید و با آاها دشــمن م کردید به لنوخا خلیوهای منف و
کســای که بامد خص صیدگ آاها ل رت گرهت ،مدره م کند (خحضخب06 :؛ ممتحنه)1 :ک
خل ته خمن خلیوها ه ط به خی یاء و مایشـــیناا آیاا التم یشـــده و در متوا دمن (خلم خص
کتاب و ســنت) یمویههام خص دمیر خیســااها ییض به لنوخا کســای که توخیســته خید به
م امات باالم در خیساا ساصی و کس هضال خالقی دست مابند مدره شدهخیدک6

78

دخده خسـتک وح لقوه بر ساحت ل یاری در ساحت ل لما ییض به ماری خالقق
شــتاهته و با پرورا خمماا به الدخ و باور به مداد لم به خرصا های خالقی رخ آســاا و
حت گوخرخ کرده خســـتک تغییر ییاه خیســـاا به مهاا و خالقی دمدا آا و به دی ال آا
خالقی صمســـتن ییض خص یتـامج خلت ـاد بـه تدالیم وحیای خســـتک یمود خالقق و صیدگ
خالقی رخ ییض بامد در مناب دمن و وحیای مســتمو کردک وح با مدره و پردخالتن به
ومژگ هـای خلیوهـای بضرگ خالقی در طول تارم بشـــر ،رخه رخ برخی خلیوگیری هموخر
سـاالته و شـ هه لدا توخیام بشـر در دسـترس به یاههای خرصاهای خالقی رخ باط
کرده خستک
رارر دهای وحی در اخالق آنق ر عننق و وتددنا اتدد ره اخالق مادای تفالند
وحنانی را اای اه خانهای تشدبنه ر د ره ق دارای اتکل و چارچوای میااا ره نه
انسدداک را ام ت د ما و ه ما حف میرا و نه امانتی را ا ای او اه ارمغاک میآورد؛ هناک
هونه ره رن ر این ع ایی را در اخالق تکوالر در عداک ام وم ااه هستندا
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