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Abstract Looking at sin and the sinful person has been the subject of 

discussion in all human societies and religions and there has always been 

controversy surrounding it. The purpose of this study was to investigate the 

view of Islam on sin and the sinner from the perspective of the Qur’an and 

Islamic religious texts. Moreover, it aimed to study the consequences of sin in 

education from the perspective of the Qur’an. In this regard, a descriptive-

analytical research method was adopted. First, the theoretical foundations of 

sin and the sinner as well as viewing a sinful person were investigated. 

Thereafter, all Quranic verses related to sin and the sinner and their synonym 

terms were extracted. Then, sin and the sinner were also investigated in Nahj 

al-Balagha, Nahj al-Fesaha and religion texts. Later, selective coding was used 

and the relevant principles were collected and analyzed qualitatively. The 

word sin itself, the meaning of sin, the origin of sin, the attitude of Islam to the 

sinner and the effects of sin on education were scrutinized. The identified 

consequences of sin in education from the viewpoint of the Holy Qur’an 

include anxiety, having guilty conscience, negligence, scandal, hindering 

knowledge, retribution and torment, hindering prayer, disbelief and hard 

heartedness.  Of course, anxiety and having guilty conscience can have a 
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useful aspect; they might lead to the return of the guilty person and his/her 

repentance. Of the influential factors resulting in repentance and forgiveness 

are having guilty conscience and anxiety arising from the commission of sin. 
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 چکیده

جوامع بشری و ادیان بوده و در مورد  و فرد گناهکار موضوع مورد بحث تمامیگناه نگاه به 

به  تنسب اسالمدیدگاه بررسی  ،است. هدف این پژوهشنظر وجود داشتهبرخورد با آن اختالف

کریم و متون دینی اسالم و نیز بررسی پیامدهای گناه بر تربیت گناهکار از منظر قرآن فرد گناه و

دا به مطالعۀ شد. ابتگرفتهتحلیلی بهره -یتوصیفاز روش پژوهش  باره. در این استاز منظر قرآن 

 ،نظری در مورد گناه و گناهکار و همچنین نگاه به فرد گناهکار پرداخته شد و در مرحلۀ بعدمبانی

سپس گناه  گردید.های مترادف آن استخراج تمام آیات قرآنی مرتبط با گناه و گناهکار و واژه

 باز و کدگذاریکدگذاری  ومتون دینی بررسی الفصاحه و البالغه، نهجو گناهکار در نهج

. تقرار گرفآوری و با شیوة کیفی مورد تجزیه و تحلیل جمع مربوط،و مبانی موجود  محوری شد

، برخورد اسالم با گناهکار و آثار گناه بر تربیت مورد بررسی منشأ گناهواژة گناه در لغت و معنی، 
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ریم عبارتند کگناه در تربیت از منظر قرآن ةاسایی شدپیامدهای شنکه  گرفت. نتایج نشان دادقرار

انع معقوبت، معرفت، عذاب و مانع کسب، رسوایی، غفلت، وجدان عذاب، نگرانی و اضطراباز: 

جه وجدان ونگرانی و اضطراب و عذاب البته  ؛قلب دینی و قساوتدعا، کفر و بی استجابت

او  ۀن احتمال بازگشت انسان گناهکار و توبمفیدش در آن است که این اضطراب و عذاب وجدا

وجدان و اضطراب  تواند عذابآورد و از عوامل تاثیرگذار توبه و طلب بخشش میرا فراهم می

 ناشی از ارتکاب به گناه باشد.

 

 .: گناه، گناهکار، متون دینی، تعلیم و تربیتکلمات کلیدي

 

 مقدمه -1

دهد که در طول انونی این اجازه را به انسان نمینه جایزالخطا. هیچ ق ،الخطا استانسان ممکن

ک نظم شبی ،زندگی مجاز به انجام خطا و اشتباه و گناه گردد. اگر این مجوز به انسان داده شود

اجتماعی و حتی امنیت روحی و روانی جامعه به خطر خواهد افتاد. از سوی دیگر به جز انبیاء و 

ها درصدی از خطا و اشتباه را در کارها و امورشان خواهند نانسا ۀالسالم( همامامان معصوم )علیهم

 ها عقل و اندیشه داده و هدایت الهی را شامل حالانسان ۀداشت. هر چند که خداوند متعال به هم

ای هها همیشه در معرض خطا و اشتباه، تمایالت نفسانی و وسوسهولی انسان ؛نموده استآنها 

 شیطانی قرار دارند. 

معنی خالف است و در اسالم هر کاری که بر خالف فرمان خداوند باشد، گناه  گناه به»

، )قرائتی« چون نافرمانی خداست، بزرگ است. ،شود. گناه هر چند کوچک باشدمحسوب می

م و شود در بین عموم مردنحوة برخورد و رفتار با کسی که مرتکب گناه می نۀ(. در زمی2: 4911

نظر وجود دارد. نگاه به فرد گناهکار با توجه به فرهنگ، نژاد، دین، حتی نخبگان جامعه اختالف

آداب و رسوم و باورهای هر جامعه متفاوت است و گاه برخوردهایی با فرد خطاکار صورت 
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گیرد که ممکن است تا آخر عمر برچسپی را  یدک بکشد و یا از اجتماع و نزد دوستان و می

جتماعی بر او تنگ آید که مجبور به ترک شهر و دیار آشنایان خود طرد شده و چنان عرصۀ ا

. هر انسانی ممکن است خطا یا دوری گزیندعزلت گزیده و از اجتماع  ۀخود شده و یا گوش

زیرا  ؛تمهم اس ،شوداما اینکه در جامعه به گناه او به چه دیدی نگریسته می ؛گناهی مرتکب شود

 ندازد. د خاطی را به مخاطره بی، آیندة فرآلود اجتماعممکن است نگاه سرزنش

د. در تواند در برخورد با او نقش داشته باشتوان گفت که خطا یا گناه فرد خطاکار میالبته می

باید برخورد قانونی با او انجام شود و از مالمت و  ،گناهی مرتکب شود ،هر صورت اگر شخصی

کسى »فرمایند: گناهکار می مت سرزنشذدر م )ع(داوم او خودداری گردد. امام صادقسرزنش م

 )محمدی« که مؤمنى را براى گناهى سرزنش کند، نمیرد تا خودش آن گناه را مرتکب شود.

 (411۴1: ح 4913شهری، ری

کی وا یحگناه آدم و در مورد نگاه به گناه و گناهکار در ادیان الهی اختالف نظر وجود دارد. 

گناه  ةشود. آموزنامیده می« گناه نخستین» حا های بنیادین در مسیحیت است که اصطالاز آموزه

ان مسیحی در ورهمشغولی بسیاری از اندیشنخستین، نقشی کلیدی در الهیات مسیحی داشته و دل

دانان مسیحی در خصوص های الهیگوها و مشاجرهودرازای تاریخ مسیحیت بوده است. گفت

لیسا در ه گرفتن موضعی رسمی از سوی کهای نخستین مسیحیت، بگناه نخستین، به ویژه در دوره

هایی چند، به این خصوص شد. در متون مقدس مسلمانان و به ویژه قرآن کریم نیز ذیل آیه

ة گو دربارووران و مفسران بسیاری به گفتهاست و اندیشنافرمانی و گناه آدم و حوا پرداخته شده

 اگیری که میان مسیحیان و مسلمانان در باباند. به رغم توافق فرگناه آدم و حوا در قرآن پرداخته

. نظرهای جدی وجود داردلغزش آدم و حوا وجود دارد، در چند و چون آن، میان آنان اختالف

 (4931)مالیوسفی و معماری، 

شری بر اساس این آموزه، طبیعت ب .گناه نخستین یکی از اصول اعتقادی مسیحیان است ةآموز

آگوستین معتقد است که بین مرگ و گناه ارتباط وجود  .استشده  هبه علت گناه آدم، آلود
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، خداوند کند. به باور آگوستیندارد. او مرگ را بر مبنای گناه نخستین و دیگر گناهان توجیه می

د. وی شکرد، از زندگی جاودانه برخوردار میای آفریده است که اگر گناه نمیانسان را به گونه

 ؛دندخداوند مجازات ش ۀبشر بر اثر عصیان، بر مبنای داوری عادالنکند که اولین زوج تأکید می

و  آلوده به گناه نخستین است )کاکاییآنها  نسل بشر در حالی متولد شدند که ذات ،بنابراین

 ع(). به اعتقاد عالمه طباطبایی، آدماعتقادی به این آموزه ندارد ،دین اسالم(. 493۴جباری ناصرو، 

ت. ای برای آن بوده اسزمینی خلق شده بود و سکونتش در بهشت، مقدمه از ابتدا برای زندگی

ترک  ،و عمل او نهی ارشادی بوده است، مخالفت وی آدم مخالف امر الهی عمل نکرد، زیرا

لکه مکان ب ؛شود. با توبه آدم و قبولی آن در نزد خداوند، مقام آدم تغییری نکرداولی محسوب می

 (. 4932)خوشدل روحانی و بیگدلی،  ردو کیفیت زندگی وی تغییر ک

توان اشاره کرد که دین مبین اسالم انسان را از گناه ازلی و ابدی می ،با توجه به آنچه گذشت

، یک بیماری روحی و «گناه»آیات و احادیث، بیانگر آن است که زیرا توجه در » ؛داندا میمبرّ

اری و پستی نفس، عذاب روحی، شک و های منفی زیادی دارد، نظیر: خوپیامد کهروانی است 

اضطراب، اندوه، فقر روحی، دورویی، ناامیدی. آثار سوء بیماری گناه، از موانع بزرگ فرایند 

انی، )جعفرطیاری دهاق سعادت اوست ةساز سالمت قلب و بازدارندتهذیب و تربیت انسان، ویران

4931.)  

ل ناپسند، حاکمیت نفس را از بین برده و تکرار گناه و مداومت بر اعما ،از نظر استاد مطهری

ب معرفت مانعی برای کس ،تا جایی که گناه شودرنگ میجنبۀ عقلی و ملکوتی آن به تدریج کم

 (4931. )یزدانی و گرگین، گرددو نیز عامل عدم اذعان و تصدیق حقیت می

 اد را بهاین ایر شود،هایی که از صوفیان نقل میبرخی از محققان به استناد سخنان و داستان

سازند که نسبت به گناه و گناهکاران حساسیت چندانی ندارند. در حالی که نگاه وارد میآنها 

ی گناه را ضرورت و الزمۀ زندگآنها  صوفیان به گناه و گناهکار متفاوت با نگاه دیگران است.

 اما هدف ؛اه رفتن استالزمۀ ر ،گونه که افتادنهمان .داننداما آن را هدف زندگی نمی ؛دانندمی
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بینی، رتربآن نیست و معتقدند که ارتکاب گناه برای گناهکار نتایجی چون دوری از غرور و خود

توبه و بازگشت به سوی حق، امکان برخورداری از لطف حق، دلسوزی برای گناهکاران و تسامح 

 ( 4914با آنان را در پی دارد. )صفایی سنگری، 

کنند که هیچ وقت مرتکب گناه نخواهند شد و به همین فراد تصور میبا این حال بسیاری از ا

کنند. در صورتی که خداوند خود سرزنش و مالمت می ،دهددلیل فردی را که خطایی انجام می

پوشی و از گناه بندگانش چشم الراحمین است و در توبه را به روی همگان باز گذاشته استارحم

به د شای ،سرزنش گناهکار به خاطر گناهش نهی شده است مت واینکه در روایات، مالکند. می

بیمار؛ و همان طور که مالمت کردن بیمار به  ،بیماری است و گناهکار ،که گناه این دلیل است

اش صحیح نیست و باید به درمانش توجه کرد، توبیخ گناهکار نیز به خاطر گناهش خاطر بیماری

در جامعۀ  رسدهای درمانی به درمان او پرداخت. به نظر میاهدرست نیست و باید با استفاده از ر

کنونی ما، فرد گناهکار به شدت از جامعه طرد شده؛ به خصوص در جوامع کوچک که 

برایش رقم خواهد  ناخوشایندینخواهد شد و عواقب اجتماعی  گناهکاربرخوردهای درستی با 

 خورد. 

شده است.  شمردهترین گناهان از بزرگ کران الهی یکیامیدی از رحمت بینادر قرآن 

یْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَیْأَسُوا ِمنْ رَْوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا یَ  ال وَ»فرمایند: می 11آیۀ  ،خداوند در سورة یوسف

دا خ زیرا جز گروه کافران کسى از رحمت ؛خدا نومید مباشید از رحمت« »الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ إِالَّ

واند از تانسان باید بداند که درهای توبه همیشه به سوی او باز است و همیشه می.« شودد نمىنومی

و به رحمت خداوند امید داشته باشد و همچنین اگر به درگاه خداوند استغفار نماید  گناهان خود

 14 هرگز دست به گناه نخواهد زد. آیۀ ،بداند که همیشه و در همه حال در محضر خدا قرار دارد

مَا اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِ»فرمایند: کند. خداوند میلت به خوبی این مطلب را بیان میسورة فصّ

« .دهید، بیناستتردید او به آنچه انجام میبی ؛انجام دهید ،خواهیدهر چه می.« »تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

ارد هوای نفس بر او غلبه کند و موجودی ممکن الخطا است و هر لحظه امکان د ،تردید انسانبی
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 ازگذاشتهبگناهی را مرتکب شود. اما خداوند همیشه برای انسان خطاکار راه توبه و استغفار را نیز 

بایست از نفس خود مواظبت نموده و دچار گناه نشود، اما وقتی گناهی است. هر چند که انسان می

 . و از گناه خود برگردد تواند به درگاه خداوند توبه نمایدرا مرتکب شد، می

 پژوهش حاضر در پی پاسخ به سواالت زیر است:

 ء گناهسو پیامدهای ؟گناهکار کیست؟ نگاه به گناه چگونه استمنظر قرآن و متون دینی  از 

انسان را از عبودیت و بندگی خداوند دور خواهند  چگونهاین پیامدها چیست؟ برای تربیت انسان 

  کار باید چگونه باشد؟برخورد با فرد گناه ؟کرد

تحلیلی استفاده شده است. منابع موجود در این زمینه  -در این مقاله از روش پژوهش توصیفی

آوری گردیده و با شیوة کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ابتدای کار به جمع

. در داخته شده استمطالعۀ مبانی نظری در مورد گناه و گناهکار و همچنین نگاه به گناهکار پر

مرحلۀ بعد تمام آیات قرآنی مرتبط با گناه و گناهکار استخراج شد. به این ترتیب که واژة گناه و 

های مترادف آن مانند )ذنب، معصیت، اثم، سیئه، جرم، حرام، خطیئه، فسق، فساد، فجور، واژه

د گناه خراج شد. در مراحل بعهای مرتبط با گناه مانند )توبه و استغفار( استمنکر( و همچنین واژه

الفصاحه و متون دینی دیگر بررسی شده است. در این البالغه، نهجو نگاه به گناهکار در نهج

محوری استفاده شده است. در ابتدا آیات و احادیث تحقیق از کدگذاری باز و کدگذاری 

ه در و مبانی کد استخراج شد و با توجه به مضمون انتخاب شده از آنها نتیجه گیری انجام ش

   مورد بحث و بررسی قرار گرفت.راستای هدف تحقیق بود، 
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 جدول مربوط به آیات استخراج شده از کلمات مترادف گناه از قرآن

 مضمون آیات 

ه 
ط ب

ربو
ت م

آیا

ب
 ذن

مۀ
کل

 
 

 (04( )عنکبوت، 92 وسف،ی)

( 9( )فتح، 92( )محمد، 55)غافر، 
( 90( )شمس، 99( )ملک، 92)الرحمن، 

 (90( )شعرا، 2ر،ی)تکو

 استغفار از گناه.
 عذاب الهی برای گناهکاران.

 دور ماندن افراد گناهکار از رحمت الهی

ثم
ۀ ا

لم
 ک

 به
وط

مرب
ت 

آیا
 

 

( 979( )بقره، 989( )بقره، 989)بقره، 
( 992( )بقره، 949( )بقره، 989)بقره، 

 (99( )حجرات، 9( )مائده، 92)مائده، 

 .هکار شدن قلبباعث گنا کتمان شهادت
 خداوند بخشنده و مهربان است.

یبت و تجسس در کار غپرهیز از گمان بد، 
 دیگران. 
گی و مهربانی توبه پذیری و بخشنداشاره به 

 خداوند

ۀ 
لم

 ک
 به

وط
مرب

ت 
آیا

ئه
سی

 
 

( )غافر، 85( )نساء، 89( )بقره، 962)بقره، 
( )آل 04( )شوری، 97( )یونس، 04

( 999اعراف، ( )78( )نساء، 994عمران، 
 (09( )غافر، 99( )نحل، 04)شوری، 

مک به کار نیک، نیکی به دنبال دارد تشویق و ک
 بدی به دنبالو تشویق و کمک به کار بد نیز 

 خواهد داشت.
 کارهای بد و پاداش برای کار مجازات برای کیفر

 خوب از جانب خداوند.
رم

 ج
مۀ

 کل
 به

وط
مرب

ت 
آیا

 
 

( )نمل، 99ن، ( )فرقا95( )هود، 55)انعام، 
( )قمر، 70( )زخرف، 99( )سجده، 62
07) 

 مجرمان رستگار نخواهند شد.
فرو رفتن مجرمان در نومیدی و غم و انده در 

  یز.روز رستاخ
 مانند. می مجرمان از درک حقیقت باز

 
های ارزشمند نهج البالغه و نهج الفصاحه نیز بررسی، استخراج و همچین احادیث کتاب

 ه اند. که به دلیل زیاد شدن حجم مقاله امکان ایجاد جدول مربوط وجود ندارد. بندی شددسته
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 هاي پژوهشیافته -2

 لغت و معنی واژۀ گناه  -2-1
گناه ورزیدن: )مصدر ، معصیت ،نافرمانی ،بزه؛ جرم ،بد؛ عمل زشت کارگناه در لغت به معنی 

رم، اثم، بزه، تقصیر، جهای مترادف: ژهاست. گناه دارای وا مرتکب گناه شدنو  الزم( گناه کردن

واب از باشد و حسنه یا ثمیمنکر  و جنایت، حرج، خبط، خطا، ذنب، زلت، سیئه، کبیره، معصیت

از منظر اسالم گناه، هر گونه عملی است (. »4913)عمید، گردد. های متضاد آن محسوب میواژه

گناه از آنجا پیدا »(. 9: 493۴اکایی، )ک« کند.که فرد با ارتکاب آن از حدود الهی تجاوز می

هاى نفسانى خودش برخالف آنچه که عقل و ایمانش شود که انسان تحت تأثیر شهوات و میلمى

 نفس برانسان  مالکیت حالت گناه، حالت از دست دادن دهد.کند، عملى را انجام مىحکم مى

 (. 111: 4911)مطهری، « .خود است

  :گناه آمده است، عبارتند از ةرهایی که در قرآن درباواژه

آید و او را از شود که در روح و عقل انسان به وجود میاِثم: به آن حالتی گفته می -4

دارد و به عبارت دیگر، به معنی هر گونه کاری است ها و کماالت بازمیرسیدن به نیکی

است. داخل  «مإث»بنابراین، هر نوع گناهی در مفهوم وسیع  ؛بخش باشدکه زیان

فَمَن بَدّلَه بَعدَ ما سَمِعَه فَاِنَّما اِثمُه عَلَی »فرماید: (. قرآن کریم می4939بناب، )حسینی

، کس آن )وصیت( را بعد از شنیدنش تغییر دهد الَّذینَ یُبَدِلونَه اِنَّ اهللَ سَمیعٌ عَلیمٌ؛ پس هر

 «شنوای داناست. دهند، آری خداکسانی است که آن را تغییر می گناهش تنها بر گردن

 (. 414 ،)بقره

در اصل به معنی بریدن  .سازدجُرم: گناه، عملی که انسان را از هدف و تکامل جدا می -2

گویند که آدمی با ارتکاب آن از خدا بریده و پیوند و بدان تناسب به گناه جُرم می

 وشود، مُجرم: گناهکار، مجرمون: کسانی که با انکار حقایق اش گسسته میبندگی

این واژه  .شوندمرتکب گناه می ،اندجویی در مقابل پیامبران و مردمی که برحقستیزه
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وَکذالکَ نُفَصِّلُ » (.11: 2ج، 4911بار در قرآن تکرار شده است )مصطفوی، 14بیش از 

کنیم تا گونه آیات )خود( را به روشنی بیان میاالیاتِ وَلتَسَتبینَ َسبیلُ الُمجرِمینَ؛ و این

 (. ۴۴-)انعام « رسم گناهکاران روشن شود. راه و

 4912بار در قرآن آمده است. )قرائتی،  1۴این واژه حدود . به معنی ممنوع استحرام:  -9

:2) 

وب: یگانه معنای این واژه عبارت است از ضایع کردن حقوق از سوی کسی که بر حُ -1

 (.921: 2ج، 1491باشد )مصطفوی، او اعتماد شده است و از بدترین مصادیق گناه می

؛ و اموال )یتیمان( را همراه با اموال وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَاَلهُْم إِلَى أَمْوَاِلکُمْ إِنَّهُ کَانَ حُوب ا کَِبیر ا »

 (. 2 –نساء «)ناهی بزرگ است.گخود مخورید که این 

نی و شکپیمان و بازخواست آمده است و بیشتر در مورد گناه : تمایل به باطلحِنْث -۴

( 9: 4912بعد از تعهد، آمده است. این واژه دو بار در قرآن آمده است. )قرائتی،لف تخ

خُذْ بِیَدِکَ ضِْغث ا  وَ» آمده است، 11آیه « واقعه»و  11آیه « ص»های در سوره این واژه

ای از و به او گفتیم( بسته)؛ فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِر ا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

های گندم )یا مانند آن( را برگیر و به او )همسرت( بزن و سوگند خود را مشکن، ساقه

: )ص «ود؟کننده به سوی خدا بخوبی که بسیار بازگشت ةچه بند .ما او را شکیبا یافتیم

)واقعه  «کردند.افشاری می؛ و بر گناه بزرگ پوَکَانُوا یُصِرُّونَ عَلَى الْحِْنِث الْعَظِیمِ »( 12

-11 .) 

خَبط: حرکت نامتعادل همراه با سستی و سقوط را گویند که در قرآن فقط یک بار و  -1

الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ »آمده است،  21۴آیه « بقره» ةآن هم در سور

مگر  ؛زندخیخورند، )از گور( برنمی... کسانی که ربا میمَسِّالَّذِی یَتَخَبَُّطهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْ

 «. آشفته سرش کرده است ،مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس
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عمدی است و گاهی در معنی گناه بزرگ نیز استعمال غالبا  به معنی گناه غیرخطیئه:  -1

باشد. این گواه میحاقه بر این مطلب  ةسور 91سورة بقره و  14 ۀچنانکه آی ؛شده است

، آید و او را از طریق نجاتواژه در اصل حالتی است که برای انسان بر اثر گناه پدید می

بار در قرآن  22بندد. این واژه و راه نفوذ انوار هدایت به قلب انسان را می کندقطع می

. و هرکس خطا یا وَمن یَکسِب خَطیئَه  اَو اِثما  ثُمَّ یَرمِ..» (9: 4912آمده است. )قرائتی،

گناهی نسبت دهد، قطعا  بهتان و گناه آشکاری سپس آن را به بی ،گناهی مرتکب شود

 (. 442 –نساء «)بر دوش کشیده است.

عملی که دنبال آن ضرری یا فوت نفعی و مصلحتی بوده باشد. این کلمه هر : ذَنب -1

ام تکب عمل حرمر. بلکه معنای آن، اعّم است ؛ادف با معصیت )نافرمانی( نیستمتر

 ولی مستوجب عقاب و مجازات ؛شدن و همچنین به عمل خالفی که باعث پشیمانی شود

بار تکرار شده  9۴این واژه در قرآن کریم (. 211: 4912تاجدینی، ند )گوینباشد، می

لَهُم عََلیَّ ذَنبٌ فَاَخافُ اَن یَقتُلونِ؛ موسی گفت: ای پروردگار من برای آنان  وَ»است، 

من ) ذنب( گناهی است )قتل یک نفر قبطی است که از مشت زدن  ةبر عهد (یان)فرعون

 (.41 -شعرا« )ترسم که مرا بکشند.پس مید( من مر

 ةدهندسیئه و سوء: سوء یعنی بدی، سیئات جمع سیئه به کار زشت و ناهنجار که انجام -3

بار  11سوء بار و  41۴ئه بیش از سیّ .شودآن در خور نکوهش و کیفر است، اطالق می

اِنَّما یَامُرُکُم بِالسّوءِ وَ الَفحشاِء وَاَن (. »11۴ق.: 4122فارس، ابن) در قرآن آمده است

دهد و شیطان( شما را فقط به بدی و زشتی فرمان می)تَقولوا عَلَی اهللِ ماال تَعلَمونَ؛ او 

 (.413 :)بقره« دانید، بربندید.دارد( تا بر خدا چیزی را که نمی)وامی

که در قرآن فقط  (9: 4912)قرائتی،  شَـرّ: یعنی هر زشتی که مردم از آن نفرت دارند  -41

مَن یَعمَل مِثقاَل ذَرٍَّه شَرّا  یَرَه؛ و  وَ»هشت آمده است،  ۀآی« زلزال» ةیک بار آن هم در سور

 «. آن را خواهد دید ۀ[نتیج، ]ای بدی کندهوزن ذرّهر که هم
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. دهدنی میها هم معگناهان کبیره و زشتی .آورشت و ننگین و نفرتفاحشه: کار بسیار ز -44

در اصطالح، عمل زشتی را گویند که جامعه به سبب مفاسد اجتماعی آن و رفع  هفاحش

این واژه در قرآن  (.11: 1ج، 4911نکردن ضروریّات مردم، آن را قبیح شمارد )طباطبائی، 

.. و .فَعَلوا فاحِشَه  اَو ظَلَموا اَنفَُسهُم َذکروا اهللَ فاستَغفَرواوَالَّذینَ اِذا »بار تکرار شده است،  21

ای آورند و بردارند، خدا را به یاد میخود ستم روا می آنان که چون کار زشتی کنند یا بر

 (. 49۴ :)آل عمران« ....خواهند وگناهانشان آمرزش می

 این واژه در قرآن .گرددرسوایی میکه باعث و دین حیا و آبرو  ةپاره شدن پرد فُجُور: -42

شک، بدکاران اِنَّ الفُجارَ َلفی َجحیمٍ؛ و بی وَ»(2: 4912)قرائتی، شش بار تکرار شده است. 

 (.41 :)انفطار« اند.در دوزخ

 .اش تباهی و به هدر رفتن استعدادها استاست که نتیجه فَساد: خروج از حد اعتدال -49

اذا تَوَّلی سَعی فی االَرِض لُِیفسِدَ  وَ»بار آمده است.  ۴1در قرآن  ( این واژه2: 4912)قرائتی، 

کوشش  [یا ریاستی یابد]فیها وَُیهلِکَ الحَرثَ و النسلَ واهللُ ال یُِحبُّ الفساد؛ و چون برگردد 

کند که در زمین فساد کند و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهکاری را دوست می

  (۴21 :بقره) «د.ندار

 ت.بار در قرآن آمده اس ۴9فِسق: خروج از مقرّرات دینی یا عقلی یا طبیعی الزم که  -41

وَالَّذینَ کَذَّبوا بِایتِنا یَمَسُّهُمُ العَذابُ بِما کانوا َیفسُقونَ؛ و کسانی ( »13: 3ج  ،4911)مصطفوی،

به آنان خواهد کردند، عذاب به سزای آن که نافرمانی می ،که آیات ما را دروغ انگاشتند

  (13 :انعام« ) رسید.

ی، )قرائت .رودگناهان صغیره به کار می ةنزدیک شدن به گناه، درباربه معنای لَمَم:  -4۴

همچنین به انجام گناه به طور تصادفی و اتفاقی که انسان به آن عادت نداشته باشد،  (2: 4912

اَلَّذینَ یَجَتنِبونَ کَبائِر االِثمِ  .«ستآمده ا 92 ۀآی« نجم» ةبار آن هم در سوردر قرآن یک

ز ها جکاریوَالفواِحَش اِلّا اللَمََم اِنَّ رَبَّکَ واِسعُ المَغفِرهِ... آنان که از گناهان بزرگ و زشت
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 «ورزند، پروردگارت )نسبت به آنها( فراخ آمرزش است...های کوچک خودداری میلغزش

 (. 92 :)نجم

و بیانگر آن است که انسان از مرز بندگی خدا فرمان خدا  سرپیچی و خروج از :معصیت -41

قُل اِنّی َاخافُ اِن » .بار در قرآن آمده است 99 این واژه(2: 4912)قرائتی،  .بیرون رفته است

م از عذاب روزی بزرگ عَصَیتُ ربّی عَذابَ یومٍ عَظیٍم؛ بگو اگر به پروردگارم عصیان ورز

  (4۴ :انعام« )ترسم.می

گناه با فطرت و عقل سالم، هماهنگ  ؛ زیراآشنا استاز انکار به معنی نا در اصلر: مُنکَ -41

که  (2: 4912)قرائتی،  .شمردبیگانه می زشت وو مأنوس نیست و عقل و فطرت سالم، آن را 

کانوا ال یَتناهونَ َعن مُنکَرٍ فَعَلوهِ لَبئسَ ما کانوا یفعلون؛ )و( از » .بار در قرآن آمده است 41

د آنچه ستی چه بد بوداشتند، راشدند، یکدیگر را بازنمیار زشتی که آن را مرتکب میک

  (13 :مائده ةسور« )کردند.می

است. اصل آن در اجسام است و در معانی نیز « سنگینی»به معنی  «ثقل»: و ورز ثِقل -41

این واژه در  .(419: 4939حسینی بناب، وِزر )بر وزن جِسر( به معنی سنگینی است ). آیدمی

ای بار )گناه( بردارندهو هیچ بار... وَال تَزِروُ واِزرهٌ وِزرَ ُاخری»بار آمده است،   21قرآن کریم 

لَیَحمِلُنَّ اَثقاَلهُم َو اَثقال ا مَع َاَثقالِِهم... و قطعا   وَ .(41 ر:فاطة )سور دارد...دیگری را برنمی

 «ان( را با بارهای گران خود برخواهند گرفت.بارهای گران خودشان و بارهای گران )دیگر

 (49: عنکبوت)

 

 برخورد اسالم با گناهکار -2-2

 واکنشقدرت در برابر گناهکار با دل و زبان و  بهدر دیدگاه اسالم بر همۀ مردم واجب است »

از منکر به حدی است که امام نشان دهند و نهی از منکر نمایند. اهمیت امر به معروف و نهی 

امر به معروف و نهی از منکر روش پیامبران و شیوة صالحان و فریضۀ عظیم »فرمودند: )ع( قصاد
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کار  گردد و کسب وها امن میالهی است که سایر فرایض بوسیلۀ آن برپا شود و در پرتو آن راه

ۀ فته شود و همها آباد و از دشمنان انتقام گرمردم حالل شود و حقوق افراد تأمین گردد و زمین

 (31: 4912)قرائتی، « کارها سامان یابد.

از دیدگاه قرآن بعضی از گناهان نابخشودنی هستند و فرد گناهکار به واسطۀ انجام آنها 

ادی را بخشد و توبۀ افرفرمایند: خداوند گناهانی را نمیمی )ص(خواهد شد. پیامبر اکرمبخشیده ن

در سخنی دیگر فرمودند: خداوند، شرک، نخواهد پذیرفت، خداوند گناه قاتل را نخواهد بخشید. 

قتل نفس، بدرفتاری با پدر و مادر و شهادت دروغ را نخواهد بخشید. در تمامی متون دینی احترام 

ای قرار دارد. حتی در قرآن کریم نیز به این مهم اشارات زیادی به پدر و مادر در جایگاه ویژه

سورة بقره،  19سورة انعام،  4۴4ورة لقمان، س 41سورة احقاف،  4۴شده است. از جمله در آیات )

سورة عنکبوت(، همچنین بدرفتاری با پدر  1سورة نساء،  91سورة احقاف،  41سورة اسراء،  29

-می )ص(نهج الفصاحه، پیامبر 2411در حدیث  آید.و مادر از گناهان نابخشودنی به حساب می

مگر نارضائى  ؛تا روز رستاخیز مؤخر داردگناهان هر چه را خواهد  ۀخداى واال، از هم»فرمایند: 

 « پدر و مادر که خدا سزاى آن را در زندگى دنیا پیش از مرگ دهد.

لهّن  خمس لیسفرماید: می )ص(چنانچه پیامبر گرامی شرک به خدا گناه نابخشودنی است؛

ابرة یقتطع یمین ص: الشّرک باللَّه و قتل النّفس بغیر حقّ و بهت المؤمن و الفرار من الّزحف و هکفّار

شریک قرار  :پنج گناهست که محوشدنى نیست(. 4141الفصاحه، حدیث )نهج بها ماال بغیر حقّ.

دادن براى خدا و کشتن کسان بناحق و بهتان زدن بمؤمن و فرار از جنگ و قسم ناحق که بوسیله 

 آن مال کسان را ببرند.

آنان سخت  ای که بخششاهان کبیرهتوان نتیجه گرفت غیر از گنبا توجه به آنچه گذشت می

و گاه غیر ممکن است، سایر گناهان در صورت ندامت و پشیمانی گناهکار از طرف خدای متعال 

اده خود این نوید را به گناهکار د ۀترین آیپوشی است. خداوند در امیدبخشقابل بخشش و چشم

قُلْ »سیار بخشنده و مهربان است. زیرا ب ؛دهد که از رحمت خدا ناامید نشدهاست و به او وعده می
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نَّهُ هُوَ إِیغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیعا  أَنُْفسِهِمْ ال َتْقنَطُوا مِنْ رَحْمَۀِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  یا عِبادِی الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلى

از رحمت اید! بگو: اى بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده(، ۴9 :زمر . )الْغَفُورُ الرَّحیمُ

«. آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان استخداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را مى

 یابد. ق میندامت و پشیمانی گناهکار است که تحقّ  ۀالبته رحمت خداوند در سای

 

 توبه: راهبرد پیشنهادي اسالم به گناهکاران -2-2-1

 ار داردهای شیطانی قرهای نفسانی و وسوسهر خواهشطور که گفته شد انسان همیشه در برابهمان

ها قرار داده است تا ند راهی را برای انسانوو هر لحظه ممکن است مرتکب گناه شود. اما خدا

در حدیثی  ص()زمانی که به گناه خود پی بردند و پشیمان شدند به درگاه خداوند توبه نمایند. پیامبر

براى گناه  نهانى و ۀتوب ،براى گناه نهانى .سر زد از آن توبه کن وقتى کار بدى از تو: »فرمایندمی

بیزاری از گناه  ،(  از شرایط توبه و پذیرش آن222الفصاحه، حدیث )نهج«. آشکار ۀتوب ،آشکار

سى که از ک»فرمایند: در حدیثی می )ص(این باره پیامبرآن گناه است. در ةو مرتکب نشدن دوبار

رتکب آن آمرزش طلبد و باز م ،که گناه نکرده باشد و کسى که از گناهچنانست  ،گناه توبه کند

ه ب گناهش ،چنانست که پروردگار خویش را مسخره کند و هر که مسلمانى را آزار رساند ،شود

توبه  ۀ(  البته عنایت و بخشش الهی در سای443۴)نهج الفصاحه، حدیث « هاست.نخلستان ةانداز

 1کند. از جمله آیۀ در آیات متعددی در قرآن از توبه یاد می شود. خداوندراستین محقق می

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إَِلى اللَّهِ َتوْبَۀ  نَصُوح ا »نماید. سورة تحریم، مؤمنین را به توبه دعوت می

اى راستین هاید به درگاه خدا توبهاى کسانى که ایمان آورد«. »عَسَى رَبُّکُمْ أَنْ ُیکَفِّرَ عَْنکُمْ سَیِّئَاتُِکمْ 

 .«رتان بدیهایتان را از شما بزدایدکنید امید است که پروردگا

باید به این نکته توجه نمود که درست است که خداوند درهای توبه را باز گذاشته است و 

اری ک ،اما اینکه تا لحظۀ مرگ هر کاری انجام دهی و لحظۀ مرگ توبه نمایی ،پذیردتوبه را می

ه پذیرفته نخواهد شد و آنان ب ،میرنداست بیهوده و همچنین توبه کسانی که در حال کفر می
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إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا کُفْر ا َلنْ ُتقْبَلَ تَوْبَُتُهمْ »عذابی دردناک دچار خواهند شد. 

کسانی که پس از ایمان کافر شدند و سپس بر کفر »(، 31 )آل عمران،.« وَأُولَئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ

آنان، )که از روی ناچاری یا در  ۀ)خود( افزودند، )و در این راه اصرار ورزیدند،( هیچگاه توب

ر بنابراین؛ خداوند د؛ گمراهان )واقعی(اندآنها  و شودگیرد،( قبول نمیمرگ صورت میآستانه 

 ار و پشیمانی ذکر کرده است.قرآن کریم راه بخشش توبه را استغف

 استغفار از گناهان -2-2-2 

استغفار به معنای درخواست آمرزش از خداوند است و تفاوت آن با توبه در این است که توبه، 

غفرت ولی استغفار، درخواست م ؛بازگشت به سوی پروردگار با پشیمانی از عمل بد خویش است

 ، یکسانحساسیت افراد در برابر گناه(. »193ق: 4121و آمرزش از او است. )هاشمی شاهرودی، 

هد و دتر باشد، کدورت را بهتر نشان میتر و برّاقتر و شفافدل صاف ۀنیست. هر اندازه که آیین

بزرگان و پاکان و  ،به همین دلیل ؛کندآدمی را زودتر به پاک کردن و صاف نمودن وادار می

چ چیزی مانند گناه هی»فرمود:  )ع(پرداختند. امام باقره میصاحبان قلب سلیم بیشتر به استغفار و توب

ه کند کگذارد و قلب را مشّوش میقدر در دل اثر می. گناه آنکندروح را پریشان و بیمار نمی

ردد، گکم قلب و روح آدمی واژگون میکم. کندشود و او را تابع خود میکامال  بر او مسلط می

  (113: ص  4911)مطهری، « بیند.ه چیز را معکوس میهم ،دل که واژگون و معکوس شد

سورة غافر که  ۴۴از جمله آیۀ  استغفار از گناهان بیان شده است؛ در قرآن آیاتی در خصوص

رْ َفاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَْغفِ»کند. طلب آمرزش از گناهان را در ستایشگری خداوند بیان می

خدا حق است و  ةپس صبر کن که وعد (۴۴ :غافر)بِحَمْدِ رَبِّکَ بِالْعَِشیِّ وَالْإِْبکَاِر  لِذَنْبِکَ وَسَبِّحْ 

 . «به سپاس پروردگارت شامگاهان و بامدادان ستایشگر باشو  براى گناهت آمرزش بخواه

 الفصاحه، کار نیک را سبب محو شدن گناهان در احادیثی در کتاب نهج )ص(پیامبر اکرم

 اِتَِّق اللََّه حَیثُما ُکنتَ وَ أتبَع السَّیِّئََۀ الحَسََنۀَ تَمُحها وَ»دارند: ر این مورد این گونه بیان میدانند. دمی

 ،به دنبال گناه .هر کجا هستى از خدا بترس (11الفصاحه: حدیث )نهج خالِقِ النّاَس بِخُلقٍ حََسنٍ
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ار ممحاة اإلستغف ق و نیکو رفتار باش.کار نیک انجام بده تا آن را محو کند و با مردم خوش اخال

 محو گناهانست. ۀاستغفار وسیل (41۴9الفصاحه: حدیث )نهج للذّنوب.

 إنّ حسن الخلقکند. مانند آفتاب که یخ را ذوب می ؛کندخوش خلقی نیز گناه را محو می

را محو اخالقى گناه خوش (11۴حدیث  :الفصاحه. )نهجلیذیب الخطیئۀ کما تذیب الشّمس الجلید

. و بداخالقی نیز توبه را مورد قبول خداوند قرار نخواهد کندکند چنان که آفتاب یخ را آب مىمی

ما من ذنب إلّا و له عند اللَّه توبۀ إلّا سوء الخلق فإّنه ال یتوب من ذنب إال رجع إال ما هو شرّ  :داد

مگر بدخوئى که بدخوى از اى دارد هر گناهى نزد خدا توبه (2112الفصاحه: حدیث )نهج منه.

  بدتر از آن رو کند.ه مگر ب ،گناهى بازنگردد

 بخشندگی  و رحمتگري پروردگار -2-2-3

داند که کند. خداوند میها را در حد تکلیف خود آزمایش میخداوند بخشنده و مهربان انسان

استفاده  آنانبنابراین از صفت بخشندگی خود برای بخشش  ؛ها به گناه دچار خواهند شدانسان

ال إله إلّا »دخلت الجنّۀ فرأیت فی عارضتی الجّنۀ مکتوبا ثالثۀ أسطر بالذّهب: السّطر األوّل  کند.می

السّطر  و« ما قدّمنا وجدنا و ما أکلنا ربحنا و ما خلّفنا خسرنا»و السّطر الثّانی « اللَّه محمّد رسول اللَّه

بهشت در آمدم و دیدم که در ه ب( 4۴۴1صاحه، حدیث )نهج الف «.أمّۀ مذنبۀ و ربّ غفور»الثّالث 

خدائى جز خداى یگانه نیست و »سطر اول چنین بود: . طال نوشته بوده دو نماى آن سه سطر ب

را مصرف  یافتیم و آنچه ،آنچه را از پیش فرستادیم»و سطر دوم چنین بود: « محمّد پیغمبر خداست.

تى امّ»سطر سوم چنین بود: « اشتیم از دست دادیم.از آن سود بردیم و آنچه را عقب گذ ،کردیم

 «گناهکار است و پروردگارى بخشنده

قرار  استغفار از گناه را خداوند برای بخشش انسان)ص( بنابر این با توجه به احادیث پیامبر اکرم

صرار ناه ابر گ ،هر که استغفار کند :«فر و لو عاد فی الیوم سبعین مرّةما أصرّ من استغ»داده است. 

ما علم ( »2۴14الفصاحه: حدیث )نهج گناه باز گردد.ه نکرده و اگر چه در یک روز هفتاد بار ب
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 ،اندچون خدا پشیمانى بنده را از گناهى بد :اللَّه من عبد ندامۀ على ذنب إلّا غفر له قبل أن یستغفره

 (21۴1الفصاحه: حدیث نهج«)وى را بیامرزد. ،پیش از آنکه آمرزش بخواهد

 های بندگانش را در دنیا ی از صفات خداوند )ستارالعیوب( بودن است، یعنی عیبیک»

-را میآنها  پوشاند. به این صورت که کسی از گناهان پنهان افراد اطالعی ندارد و خداوندمی

 (11: 4911اکبری، « ) پوشاند.

ه کهایی ها و لغزشهای بزرگ، سرزنش کردن دیگران است به خاطر عیبیکی از عیب

 های خود را خواهد دید و از نظرطبیعی و قانونی لغزش ۀانسان جایزالخطا است و نتیج ؛ زیرادارند

 ،نکوهش دیگران نه تنها راه اصالح نیست ؛ زیراکسی حق ندارد دیگری را سرزنش کند ،اسالم

گشت زکند و جایی برای اصالح و بااز جمله اینکه شخصیت فرد را خرد می ؛بلکه پیامدهایی دارد

اند یا باید از آن جامعه فاصله افرادی که مرتکب لغزش و گناهی شده ،گذارد و در نتیجهنمی

و  ویق شوندحیانا  به فساد بیشتر تشد و انآبرویی و ذلّت زندگی کنبگیرند و یا در آن جامعه با بی

 به همان الخود مبت ،کننداین است که افرادی که دیگران را سرزنش می ،دیگر اینکه سنت الهی

 شوند. )همان(عیب می

و دیگر اینکه ممکن است فرد گناهکار به درگاه خداوند توبه کرده باشد و خداوند نیز توبه 

 مورد در این)ع( شود. در سخن امام علیکننده خود باعث گناه او را پذیرفته باشد و شخص مالمت

به »ند: فرمایجوئى گناهکاران میعیب در نهى از)ع( امام علیتوان به اهمیت این مطلب پی برد. می

واست که به گناهکاران ترحّم کنند و و از سالمت دین برخوردارند، ر کسانى که گناه ندارند

ه آن چرا و چگون .جویى دیگران باز داردکه شکرگزارى آنان را از عیب شکر این نعمت گزارند

آیا به  ؟کندسرزنش مى ،ر استجو، عیب برادر خویش گوید و او را به بالیى که گرفتاعیب

ا بر چگونه دیگرى ر ؟پوشى فرمودگناهان او پردهبر خاطر ندارد که خدا چگونه او را بخشید و 

-کند که همانند آن را مرتکب شده یا گناه دیگرى انجام داده که از آن بزرگگناهى سرزنش مى

ده و تنها گناه کوچک به خدا سوگند گر چه خدا را در گناهان بزرگ عصیان نکر ؟تر است
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 !ترى است. اى بندة خداجویى از مردم، خود گناه بزرگمرتکب شده باشد، اما جرأت او بر عیب

در گفتن عیب کسى شتاب مکن، شاید خدایش بخشیده باشد و بر گناهان کوچک خود ایمن 

به  ،پس هر کدام از شما که به عیب کسى آگاه است ؛کیفر داده شوىآنها  مباش، شاید براى

جویى دیگران خوددارى کند و شکرگزارى از باید از عیب ،داندخاطر آنچه که از عیب خود مى

 (411خطبه  :)نهج البالغه «.عیوبى که پاک است او را مشغول دارد از اینکه دیگران را بیازارد

ز پی ااند که مرتکب گناهان بزرگی شده بودند و بعد در تاریخ فرهنگ اسالمی افراد زیادی بوده

وبۀ آنان اند و خداوند تبردن به گناه خود و پشیمانی از گناه به درگاه خداوند بخشنده توبه نموده

اند. از جمله نصوح که داستان توبۀ او های بلندی رسیدهرا پذیرفته است و بعد از آن به مقام

وبه به از ت کربال بعد ۀریاحی که در واقع یزید بنمعروف است. همچنین فضیل عیاض و یا حرّ

 پیوست و به مقام باالی شهادت رسید.  )ع(لشکر امام حسین

یان داستان معروف فضیل عیاض را ببرای بیان یک نوع شاهد با توجه به مطالب گفته شده 

  م کرد.خواهی

 داستان فُضَیل عیاض

آیۀ این  شنود که کسیاو دزد بود و عاشق کنیزکی شد و در موقعیتی که منتظر معشوق بود، می

 :د)حدی« أَلَمْ یَأِْن لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ َتخْشَعَ قُلُوبُُهمْ لِذِکِْر اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ »خواند: قرآنی را می

گام، فضیل در این هن ؟( یعنی آن وقت نرسیده که قلوب مؤمنان در برابر کالم خدا خاشع شود41

-است و از این پس، از زندگی سابق خود دست میآری وقتش رسیده  :گویدمنقلب شده و می

ودند، ای که در آنجا مسافران به استراحت پرداخته بخود به خرابه ۀشود. بعد از توبکشد و متنبّه می

ا صبح باید ت :گویدشنود که یکی از ایشان میرود تا خود را پنهان سازد و در حین اختفاء میمی

 ین نشسته است و راه امن نیست. فضیل در این لحظه است کهصبر کنیم زیرا فضیل در راه به کم

 رود  که من در ارتکاب گناهکند و با خود به فکر فرو میشود و توبۀ حقیقی میشرمنده می

من  ۀمرا بپذیر و عالمت توب ۀتوبه کردم و توب !ای خداوند .کوشم و مسلمانان از من در هراسندمی
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 شود. او هنگام دزدی همه را درعد از آن فضیل از صوفیان میاین باشد که به مکه هجرت کنم. ب

آنها  به ،هایی را که از مردم دزدیده بودکرد. بعد از اینکه توبه نمود تمامی مالجایی مکتوب می

 (4919برگرداند. )رادمهر، 

ند. کنکات تربیتی زیادی را برای انسان بازگو می ،های دیگر از این قبیلاین داستان و داستان

از  را تغییر دهد و هر لحظه غافل ماندن تواند سرنوشت هر فردیکه توبه و بازگشت به خدا میاین

تواند او را به سوی تباهی بکشاند. همچنین اگر از عمق وجود خود خدا را صدا کنیم خدا می

از  یکی»مان را تغییر خواهد داد. شک از سوی خدا جوابی خواهیم شنید که مسیر زندگیبی

داشتن روحیۀ عفو و بخشندگی است. عفو از صفات خداست  ،های بسیار مهم یک مربیویژگی

به طوری که هر گاه کسی به شخص وی  ؛و رسول خدا در این ویژگی نیز سرآمد همگان بود

تۀ های بایسبخشید تا صفحۀ جدیدی از روشکرد، ضمن بردباری، کریمانه او را میاهانت می

عفو  پوشی از بدی متربی، او رانیان بگشاید. مربی باید با اغماض و چشمتربیت را به روی جها

ابر دهد در برکند، تا به این صورت او را در مسیر کمال قرار دهد. خداوند به پیامبر دستور می

آنها  ها مالیمت نشان ده و از گناهانها و مخالفتها، کارشکنیها، تعصبها، نادانیلجاجت

نَا السَّمَاوَاِت مَا خَلَقْ وَ»ا که حتی توأم با مالمت نباشد: را ببخش، بخششی زیبا آنه صرف نظر کن و

مین و ها و زو ما آسمان« »وَالْأَرْضَ وَمَا بَْینَهُمَا إِلَّا بِالَْحقِّ وَِإنَّ السَّاعََۀ لَآتَِیۀٌ َفاصْفَحِ الصَّفْحَ اْلجَمِیلَ 

ى قیامت فرا خواهد رسید پس به خوب ایم و یقینا یدهجز به حق نیافر ،آنچه را که میان آن دو است

 (۴۴: 4931( )بیژه، 1۴)حجر: « نظر کنصرف

 پیامدهاي سوء گناه در تربیت  -2-3

اطاعت مطلق از اوامر قرآن و  ،بدون تردید یگانه راه سعادت و خوشبختی انسان در دنیا و آخرت

ز گناه و معصیت برندارد و ایمان و سنت و اجتناب از گناه و معصیت است. تا انسان دست ا

اعتقادش را از مخالفت دستور خدا و پیغمبرش پاک ننماید و ظاهر و باطن خویش را از خالف 

پس از ایمان هیچ چیزی به  ،از این رو؛ به سرمنزل مقصود رهنمون نخواهد شد ،شرع منزه نسازد
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القی معصیت تحصیل فضائل اخ ترک معصیت اهمیت ندارد، تا آنجا که بدون ترک گناه و ةانداز

فَمَنْ کَانَ یَرُْجو ِلقَاَء رَبِّهِ »فرماید: و کسب کماالت بشری غیرممکن است. خداوند متعال می

پس هر کسی که خواهان دیدار ( »441کهف: )« فَلْیَعْمَلْ عَمَل ا صَالِح ا وَلَا یُشْرِکْ ِبعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَد ا

شایسته کند و در پرستش پروردگارش هیچ کسی را شریک  خدای خویش است باید که کار

ترس از ارتکاب گناه و آلوده شدن به جرم همان خوف واقعی و در خور شأن انسان « نسازد.

شود که آدمی از سقوط در پرتگاه گناه و از کیفر اخروی و زیرا چنین ترسی باعث می ؛است

 ،ندامن خود که از نافرمانی او بیمناکؤمدوستان  ةحتی دنیوی آن مصون بماند. خداوند دربار

بگو من اگر ( »4۴ انعام:)« قُلْ إِنِّی أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ »فرماید: چنین می

 «.ترسمنافرمانی پروردگارم را بکنم از عذاب روز بزرگ می

سیم ان صغیره و کبیره تقشود به دو دسته گناهمیآن گناهان و خطاهایی که انسان مرتکب 

دْخِلْکُمْ مُدْخَل ا نُإِنْ تَْجتَِنبُوا َکبَائِرَ مَا تُْنهَوْنَ عَْنهُ نُکَفِّرْ َعنُْکمْ َسیِّئَاتُِکمْ وَ»فرماید: شوند. خداوند میمی

ما را ش ةگناهان صغیر .بپرهیزید ،ایداگر از گناهان کبیره که از آن نهی شده» (94نساء:) «کَرِیم ا

 در گفتارى فرمود: گناهان)ع( امام علی« گردانیم.زداییم و شما را به جایگاه ارزشمندی وارد میمی

بخشش  دامی: گناه بخشودنى و گناه نابخشودنى و گناهى که براى صاحبش، هم اندبر سه گونه

اوند اى است که خدسپس فرمود: اما گناهى که بخشیده است، گناه بنده .کیفرداریم و هم ترس از 

وارتر تر و بزرگکند و در آخرت کیفر ندارد. در این صورت خداوند حکیمکیفر مى دنیااو را در 

یعنى  ؛است الناسحقاما گناهى که نابخشودنى است،  .اش را دو بار کیفر کنداز آن است که بنده

اهى نشود. و اما نوع سوم، گگان نسبت به همدیگر که بدون رضایت مظلوم بخشیده نمىبند ظلم

بنده هم  آن ،و در نتیجه استاش پوشانده، توبه را نصیب او نموده بر بنده است که خداوند آن را

 اى، همما نیز درباره چنین بنده .از گناهش هراسان است و هم امید به آمرزش پروردگارش دارد

 (3: 4911)قرائتی،  .امیدواریم و هم ترسان

http://wikifeqh.ir/امید
http://wikifeqh.ir/کیفر
http://wikifeqh.ir/کیفر
http://wikifeqh.ir/دنیا
http://wikifeqh.ir/دنیا
http://wikifeqh.ir/حقالناس
http://wikifeqh.ir/ظلم
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است، ولی مخالفت امر خدا هر اندازه هم که به گناه صغیره گرچه در مقابل کبیره، کوچک 

شود و باعث نارضایتی پروردگار گشته و چون در محضر الهی واقع می ،ظاهر کوچک باشد

 ،نباید آن را کوچک شمرد و دست کم گرفت. گویا گناه صغیره ،اخروی را به دنبال دارد ةاخذؤم

ت که زهر آن بسیار خطرناک و ماری اس ،ماری است که زهر آن کم اثر است و گناه کبیره

کنیم از مارهای کشنده است. پس همان طوری که از مارهای بزرگ و خطرناک دوری می

هر دوی این گناهان آثار سوء در فرایند تربیت  کوچک و کم خطرتر نیز باید خودداری نمود.

ت سوء گناه بر تربیسازد. در ادامه به بعضی از آثار بشر دارد و او را از راه حق و حقیقت دور می

 از منظر قرآن کریم اشاره شده است. 

 نگرانی و اضطراب -2-9-4

آن  مقابل ۀنقطنکردن از دستورات الهی است. ترین عامل نگرانی و اضطراب بشر، اطاعتمهم

آرامش اهل ایمان نیز عمل صالح و اطاعت از خدای متعال است. قرآن کریم در این باره یعنی 

 (211 :)بقره ؛.. لَا خَوْفٌ عََلیِْهمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُون.ینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِإِنَّ الَّذِ»فرماید: می

 «شوند... نه ترسى بر آنهاست و نه غمگین مى.کسانى که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند،

یرا ز ؛است شهوت و امکانات محدود انسان، نهایتهای بیثر تضاد بین خواستهاضطراب در ا»

رضانشدنی است و امکانات محیط و فیزیولوژی بدن محدود ناشدنی و اهای شهوت، تمامخواسته

ای مگر اینکه فطرت به اندازه ؛شهوت است و باری و بندمانع بی ،فطرت انساناز طرفی  .است

همیشه  ،تحکمفرماسآنها  ی که فطرت درواند مقابل شهوت بایستد. اما کستضعیف شود که نت

امید عفو دارد. در فرد عادی  ،و اگر خطایی کرددارد تا نلغزد خود را بین خوف و رجا نگه می

که همیشه فطرت یا شهوت او غالب نیست و به اصطالح در نوسانِ فطرت و شهوت است، بروز 

 که میزانی -2. استآموخته را الهی قوانین فرد که میزانی -4 اضطراب بستگی به سه عامل دارد:

نی، حسی) «.بردرد قوانین الهی را در عمل به کار میف که میزانی -9. دارد اعتقاد الهی قوانین به فرد

4919 :219) 

http://www.hawzahnews.com/news/453055/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87#_ftn28
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ره کنند. آنان اضطراب طبیعی را دلهروانشناسان، اضطراب را به طبیعی و مرضی تقسیم می» 

ک و کند؛ بلکه سبب تحردانند که در افکار و عواطف فرد خلل ایجاد نمیو نگرانی معمولی می

اسالم  .دانند که نیاز به درمان داردب مرضی را بیماری روانی میشود؛ اما اضطراپیشرفت انسان می

کند: اضطراب طبیعی/ممدوح، و مرضی/مذموم. این دیدگاه روانشناسی را به دو بخش تقسیم می

جهت است که بر اثر اضطراب مرضی یا مذموم همان ترس مبهم از غیر خدا و همان ترس بی

اما اضطراب یا ترس ممدوح، ترس از  .شودرد ایجاد میعقل در ف ةوهم و تضعیف قوّ ةتسلط قوّ

رین تبلکه از بزرگ ؛خداوند و گناهان و معاصی است. این ترس و خوف نه تنها مذموم نیست

ید: فرماگردد. خداوند در قرآن میهاست و سبب ترک گناهان و انجام اعمال صالح میفضلیت

هدایت و رحمت برای کسانی است که  و( 21 :فاطر ).از بندگان خدا فقط دانایان از او بیم دارند

پس خوف از خدا، ترس از رستاخیز و بیم از ارتکاب  (4۴1: )اعراف .ترسنداز پروردگار خود می

: 4919همان، « ) .گردد و الزم است در انسان بوجود آیدگناهان، سبب رشد انسان و تکامل می

آید، این است که اضطراب، پریشانی دست میه آنچه از مجموع متون دینی و روانشناسی ب(. 119

هرچه  ،بنابراین؛ شودو ترسی مبهم است که بر اثر ناهماهنگی و تعارض درونی در فرد ایجاد می

تالیش به تر باشد، ابتر و کردارش صالحهای دینی انسان بیشتر باشد و اعتقادات او قویآموخته

  .اضطراب کمتر خواهد بود

 عذاب وجدان -2-3-2

، آدمی را مورد سرزنش قرار داده، آرامش در نهاد انسان، نیرویی است که پس از ارتکاب گناه»

های وجدان در شخص گناهکار، گاهی به صورت پشیمانی کند. شکنجهروحی را از او سلب می

نایت خود گردد و جکند و آن، وقتی است که فرد به حالت یأس عجیبی گرفتار میخودنمایی می

شود. قرآن کریم نام داند و در نتیجه، از زندگی ناامید و دچار سقوط میابل جبران میرا غیرق

« قیوجدان اخال»گذارده و دانشمندان به آن « امهنفس لوّ»پردازد، نیرویی را که به مالمت انسان می
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یامَۀِ * وَلَا أُقِْسمُ وْمِ الْقِ لَا أُقْسِمُ بِیَ»فرماید: قرآن می( 211-433: 4939محالتی، )رسولی« گویند.می

 «کننده!سوگند به روز قیامت، و سوگند به نفس مالمت (.4و2 :)قیامت بِالنَّْفسِ اللَّوَّامَِۀ؛

ارد ای ندو با گناهکار فاصله است ای است که قاضی آن همیشه حاضرتنها محکمه ،وجدان

ای آرام و قرار لحظه رد،ی که وجدان بیدار دالذا گناهکار ؛در اختیار اوست همیشهو گناهکار 

ها و که خوبی انسان استپاکی در باطن  یراهنما ،وجدان د.گردندارد و آسایش از او سلب می

ها را از آلودگی اورا تعدیل و سرکش آدمی دهد. قدرتی است که غرایز ها را از هم تمییز میبدی

 ،اندکارهایی که انجام داده ةرحدّ فاصل انسان و حیوان است. حیوانات دربا ،دارد. وجدانبازمی

تاهی در برابر گناه، خیانت، سرکشی، کوانسان  با اتکا به نیروی وجدانش  اما، ؛کنندقضاوت نمی

آگاهی، ندامت، پشیمانی و  اسبابخود  دهد و با مالمت و سرزنشو هر تخلفی واکنش نشان می

ر خیر ترغیب و تشویق دارد و از وجدان هم پیش از عمل نسبت به کا آورد.ش را فراهم میهدایت

انجام عمل عملکرد فرد را مورد ارزیابی و قضاوت قرار  دارد و هم پس ازمی کار بد و ناپسند باز

  .دهدمناسبی نشان می واکنشداده و 

 غفلت -2-3-3

سخن از افراد ظاهربینی است که بر اثر گناه، فراموشی و غفلت است.  پیامدهای شومدیگر از 

بینند؛ یدهد، نمخبری نه تنها اسرار جهان هستی را که ما را با سرای دیگر پیوند میبی و« غفلت»

یعلَمُونَ » دارد:بیان می بارهقرآن در این  . بلکه از زندگی دنیا نیز تنها به ظاهر آن قناعت کردند

این گروه )کافران(، تنها ظاهری از  (.1 :روم « )ظاهِرا  مِنَ الَْحیاةِ الدُّنیا وَ هُم عَنِ اآلخِرَةِ ُهم غافِلَون

خود را  شوم و سنگین ۀخبری، سایاگر غفلت و بی.« »بینند و از آخرت غافلندزندگی دنیا را می

 دیدند. در قرآننیفکنده بود، در جای جای زندگی دنیا، هم خدا را و هم معاد را میآنها  بر قلوب

ها و آیات خدا م جهان ماّده به عنوان نشانههایی از نظامجید، اسرار آفرینش موجودات و گوشه

مطرح شده و زندگی انسان در رستاخیز نیز در البالی همین زندگی دنیا و حوادثی که در اطراف 

عاد را از توحید و م ۀکه نغمآنها  منتها فقط افراد بصیر و بینا و ؛گذرد، نشان داده شده استما می
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مکارم « ).خبرگردند، نه غافالن کوردل و بیمیشنوند، به آن واقف درون این حوادث می

ساز و مسایل سرنوشت« یاد خدا»خبری از و بی« غفلت» ۀخطری که به وسیل(. 991 :4911شیرازی،

مانند  «تغفل. »شودشود، بیش از آن است که غالبا تصور میزندگی، متوجه سعادت انسان می

اد را برب ی انسانانات و استعدادهای خدادادسوزاند و تمام امکآتش سوزان، خرمن زندگی را می

 .دهدمی

 رسوایی -2-3-4

در دنیاست. اگر شخص از گناهان خود توبه نکند، دیر یا زود  از دیگر آثار گناهان، رسوایی

انسان در یک سری از غرایز با حیوان مشترک است و اگر کند. خداوند او را رسوا و خوار می

ات و فضایل صف» شود.تر میستاز حیوان هم پ ،و عقل تعدیل نکند تربیت ۀاین غرایز را به وسیل

ر وجود را دآنها  ای است که روی غرایز حیوانی کشیده شده است وپردهۀ انسانی هر کدام به منزل

پوشی است که بر روی رس ۀ.. هرکدام به منزل.احسان و ،عدالت بخشش، .سازدانسان پنهان می

و اگر این پرده از بین برود انسان تحت تأثیر غرایز سرکش قرار  شودغرایز حیوانی گذاشته می

رم و حیا به دلیل وجود همین ش ؛آیدگرفته و به صورت حیوانی خشمگین و افسارگسیخته در می

لذا انسانی که طالب فضیلت و کمال است و  ؛روندای از مردم به سمت گناه نمیاست که عده

رم های شباید درصدد باشد تا کارهایی که پرده ،د زنده کندخواهد کماالت انسانی را در خومی

، ص 2کافی، ج« ).کند، دست نزندزند و غرایز نهفته حیوانی را تحریک میو حیا را کنار می

919) 

سوره مطففین از گناه به عنوان مانع و حجاب مطرح یاد شده است که  4۴تا  44در آیات 

شود. حقیقت هستی را ببیند و خداوند از وی محجوب می انسانی که گرفتار گناه است نمی تواند

سَاِطیرُ ِإذَا ُتتْلَى عَلَیِْه آیَاُتنَا قَاَل أَ*وَمَا یُکَذِّبُ ِبهِ إِلَّا کُلُّ مُْعتَدٍ أَثِیمٍ *الَّذِینَ یُکَذِّبُونَ بَِیوْمِ الدِّینِ »

آنان  .«ونَمَحْجُوبُلَّا إِنَّهُمْ َعن رَّبِِّهمْ یَوْمَئِذٍ لَّکَ *کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِِهم مَّا کَانُوا یَکْسِبُونَ  *الْأَوَّلِینَ 

چون آیات ما . و آن روز را جز متجاوزی گناهکار دروغ نینگارد که روز جزا را دروغ انگاشتند

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%81%D9%81%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%81%D9%81%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%81%D9%81%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%81%D9%81%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%81%D9%81%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%81%D9%81%DB%8C%D9%86
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اشان ، که کارهایی که کرده بودند بر دلهحقا . های پیشینیان استبر او خوانده شد، گفت: افسانه

 (  44-4۴طفقین، )م. روز از پروردگارشان محجوب باشند که در آن حقا . شده است مسلط

-ری)محمدی مَنْ تَلَذَّذَ بِمَعَاصِی اللَّهِ َأوْرَثَهُ اللَّهُ ذُلًّا؛» فرمایند:)ع( نیز در این زمینه میامام علی

جویى کند، خداوند او را خوار و ذلیل و از طریق آن لذت هرکس با گناه( 331:  4913شهری، 

بخش خدایا! ب الِْعصَمَ؛ َتهْتِکُ الَِّتی الذُّنُوبَ اغْفِرْ ِلیَ هُمَاللَّ»فرماید: میو در دعای کمیل « نماید.مى

غیان کند، طنفسانی انسان اگر غرایز  «کند.درد و رسوایم میعصمتم را مى آن گناهانى را که پرده

باک از رسوایی و تنفر عمومی، به شود و انسان بدون شرم و حیا و بیشرم و حیا دریده می ةپرد

ه یک پی گناه، فضائل را یک بدرپی ارتکابفرد گناهکار با  شود.دی خطرناک تبدیل میموجو

 گردد. شخصیت و الابالی تبدیل میبی فردیدهد و به از دست می

 مانع کسب معرفت -2-3-5

یکی از موانع معرفت، گناه است که بر عقل و فطرت تأثیر گذاشته و باعث انحراف از حق و 

وَلَکِنْ قََستْ قُلُوبُُهمْ وَزَیَّنَ لَُهمُ الشَّیْطَانُ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ؛ ولی » گردد.میهای خلقت ظرافت

)سوره انعام، ایه  «.دادند برایشان آراسته استهایشان سخت شده و شیطان آنچه را انجام میدل

19 .) 

ـــر  کی کجی کردی و کی کردی تو ش

ـــانک ـــر آسمـ ــــ ـــادی دمی بـ ـــرستـ  ی فـ
 

دیــــدی الیقــــش در پی اثـرکــه نــ   

ـــــل آن  ــد مثـ ــامـ ـــ نیـــکیی کز پی نیـ  

)مثنوی معنوی، دفتر چهارم(   

 

سیاهی در قلب او پیدا  ۀقطکند، نهنگامی که انسان گناه می» د:نفرمایمی )ع(و امام صادق

فرا بش را شود تا تمام قلزیادتر می ،گردد و اگر بر گناه بیفزایدشود، اگر توبه کند محو میمی

از آیات و (. ۴14 :9اصول کافی، ج  ) «.هرگز روی رستگاری را نخواهد دید ،گیرد و بعد از آن

آید که محرومیت از دستیابی به معرفت، از آثار سوء و تبعات منفی گناهان روایات چنین برمی
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خود  افعال زشتمعکوس، نیک را بد و بد را نیک و  یشود انسان با چرخشاست. گناه باعث می

 .را زیبا بپندارد

 عقوبت عذاب و  -2-3-6

ها آیه در مورد آثار و کیفر گناه دهد. دهآیات متعدد قرآن، از فرجام شوم اهل معصیت خبر می

 :بقره) فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا رِجْزا  مِنَ السَّماءِ بِما کانُوا یَفْسُقُونَ؛»در دنیا وجود دارد؛ از جمله: 

لِیَجْزِیَ »فرماید: خداوند در می «مگران، به جهت نافرمانى، عذابى از آسمان فرستادیم.بر ست( ۴3

 :)احزاب« یم اا رَحِ اللَّهُ الصَّادِِقینَ بِصِدْقِِهمْ وَیُعَذِّبَ الْمُنَافِِقینَ إِنْ شَاءَ أَوْ یَتُوبَ عَلَْیهِمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ َغفُور 

و منافقان را هرگاه  قان را به خاطر صدقشان پاداش دهدادهدف این است که خداوند ص(. 21

 .چرا که خداوند غفور و رحیم است ؛آنها را بپذیرد ۀعذاب کند یا )اگر توبه کنند( توب ،بخواهد

ل ا وَکََفى رَُسو مَا أَصَابَکَ مِنْ حَسََنۀٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَکَ مِنْ سَیِّئَۀٍ فَِمنْ نَفْسِکَ وَأَرْسَلْنَاکَ لِلنَّاسِ»

رسد از جانب خداست و آنچه از بدى به تو میها به تو هر چه از خوبی (13نساء، )«بِاللَّهِ شَِهید ا 

این  .فرستادیم و گواه بودن خدا بس استاز خود توست و تو را به پیامبرى براى مردم  ،رسدمى 

 دنیاداران ثروتمند که بر اثر هم قرآن به پرستان زمان قدیم نیست؛ امروزبتهشدار، مخصوص 

دهد وضع گذشتگان را فراموش نکنید که چگونه اند، هشدار مىرفاه از باده غرور سرمست شده

، عواقب دردناکى که بر اثر کفر و بیدادگرى ۀبر اثر گناه، همه چیزِ خویش را از دست دادند. مطالع

 درس عبرت است.طومار زندگانى اقوام پیشین را در هم پیچید، براى همگان 

 مانع استجابت دعا  -2-3-7

یکی از آثار گناه سلب توفیق از ارتباط با خدا و عبادت است و نماز و دعا از ابزراهای ارتباط با 

اوند شود. خدخداوند است که گناه مانع اجابت دعا و ارتباط قوی بین بنده با خالق خویش می

قطعا   هرگز چنین نیست :إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ َیوْمَئِذٍ لَمَْحجُوبُونَکَلَّا : »فرمایدفین میمطفّ  ةسور 4۴ ۀدر آی

 الدّعاء یردّفرمایند: می )ص(پیامبر اکرم «.انددر آن روز آنان از )مالقات( پروردگارشان منع شده

یث حد :نهج الفصاحه) القضاء و إنّ البرّ یزید فی الرّزق و إنّ العبد لیحرم الرّزق بالذّنب یصیبه.
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ود از گناهى که مرتکب ش ۀوسیله روزى را بیفزاید و بنده ب ،دعا دفع قضا کند و نیکى( 4۴34

 آن که تو !الهی»فرماید: در دعای عرفه چنین می )ع(حضرت سیدالشهداء خود محروم ماند. روزى

. «را یافت، چه چیزی را از دست داد و آن کس که تو را از دست داد، چه چیزی را پیدا کرد

مان باز ه ،که بازگشت به مردی از اصحابش افتاد که در سجده بود. هنگامی )ع(گذر موسی»

 .هر آینه برآورده کرده بودم ،اگر حاجتت به دست من بود :فرمود .شخص را در سجده دید

از او ،رد شود کند که گردنش خخداوند به او چنین وحی فرمود که اگر آن قدر برای من سجده 

 ،روی گرداند و به آنچه مطلوب من است ،ینکه از آنچه که ناخوشایند من استپذیرم تا انمی

عا گناه جلوی استجابت د ،و گرنه ؛یعنی از گناه پرهیز کند و عبادات را به جای آورد ؛روی آورد

 (. 41: 4911)دستغیب، « گیرد.را می

 ۀاید دارند تا در سها بر اساس فطرت خداجویشان نیاز شدیدی به ارتباط با خداونهمۀ انسان

نیازهای روحی و عاطفی خود را برطرف نمایند و از دلی آرام و مطمئن برخوردار  ،این رابطه

شوند، احساس امنیت نموده و روح و فکر خود را متحول سازند. اما تعداد کسانی که از این نعمت 

ا با آلوده ت این نقصان رموجبا ؛ زیرابسیار کم است ،انس الهی منتعم باشند ةبرخوردارند و از سفر

اند و با انجام دادن گناهان ریز و درشت از مسیر سعادت و خوشبختی شدن به گناه فراهم آورده

 اند. فاصله گرفته و خود را از ارتباط با معبودشان محروم ساخته

 دینی کفر و بی -2-3-8

کار به ه در شخص گناهیکی از آثار بسیار خطرناک گناه ک .کشاندانسان را به کفر می ،گناه

دین که از آن  هایهای مذهبی و دستوراین است که او را به کفر و انکار ارزش ،آیدوجود می

 واست  او خطرناکرساند که به راستی برای انسان و سعادت دینی یاد کرد، میتوان با نام بیمی

کان عاقبۀَ الَّذین اَساؤُا السُّوای ثُمَّ »  :فرمایدقرآن کریم می .بنددراه هدایت را به روی انسان می

ه سرانجامِ کسانی که اعمال بد انجام دادند، ب ،سپس :اَنْ کذبّوا بِآیات اهلِل وَ کانوا ِبها َیسْتَهْزِئون



   
 
 
 
 
 

   
 

گناه از منظر متون دینی اسالم و پیامدهای سوء آن در تعلیم و تربیت /   

 

جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و ]از آن بدتر[ به استهزا و مسخره کردن آن 

 (41: )روم .برخاستند

 ،فرمود: چیزى بیشتر از گناه قلب را فاسد نکندپدرم همواره می»م فرمود: السالامام صادق علیه

ورزد شود و بر آن اصرار میمرتکب گناهى می ،تر از گناه نیست( قلبکنچیزی تباه ،ی دلابر)

دیگر  ،طور که وقتی ظرفی وارونه شدیعنی همان ؛شودتا بر آن چیره آید و سرنگون و وارونه می

وارونه گردد و دیگر سخن حق در آن جای نگیرد  ،دل نیز در اثر گناه .ر نگیردچیزی در آن قرا

دینی منجر شود و ما این امر را در برخورد با افرادی که منکر مبدأ و معاد و به تدریج به کفر و بی

اصول « ).شده استآنها  الحاد و کفر کنیم که گناه سبب انکار،به خوبی مشاهده می ،هستند

ینی دترین آثار گناه کفر، شرک و بیطور که مشخص است از خطرناکهمان ( 913: 9ج:  ،کافى

ه رشد و زیرا راه رسیدن ب ؛گرفتن از تعلیم و تربیت دینی استاست و این مهمترین عامل فاصله

 سازد.  کمال را در انسان مسدود می

 قساوت قلب -2-3-9

؛ البته مراد، قلب باطنی است. قلب، در قلب از منظر قرآنی، منشأ فهم و ادراک معنوی است»

خود را به درستی انجام دهد که بیمار نباشد. قلب باطنی، همانند قلب  ۀتواند وظیفصورتی می

دلی، از ها دچار شود. برای قلب باطنی، قساوت و سختظاهری ممکن است به انواع بیماری

کالمی به نقل از حضرت  )ع(شود. از حضرت امام صادقمی ها محسوبشدیدترین نوع بیماری

مَا أَمْرَضَ قَلٌْب بِأَشَدَّ ِمنَ اْلقَْسوَةِ؛ هیچ قلبی به چیزی شدیدتر  :فرمایندآمده است که می )ع(عیسی

بیماری مهلک قساوت اگر معالجه نشود، انسان را از سعادت ابدی  .از قساوت، بیمار نشده است

نقل  ع()در روایتی از حضرت امیرمؤمنان علیکند. محروم و به بدترین نوع شقاوت گرفتار می

« .ترین ]نوع[ شقاوت استمِنْ َأعْظَِم الشَّقَاوَةِ اْلقَسَاوَةُ؛ قساوت از بزرگ :فرمایندشده که می

ای است که دائما  توجهش به سمتی مشغول است. اگر کسی انسان به گونه(. 21۴، 4911)نراقی، 

معنویت و نور هدایت کند، دلش نیز به آن سو متوجه  این توجهات را مدیریت کرده، آن را به



 
 
 
 
 

 /  4931 زمستانو  ، پاییز41پیاپی ، 2، شماره هشتمسال مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسالمی    

 
 

شود؛ ولی اگر نفس و توجهات آن به حال خود رها شوند، خیلی زود متوجه نفسانیات و می

 شود. گردند و قلب، سخت و تیره میهای درونی میخواهش

  گیرينتیجه -3

ت ین مفهوم از خلقااست. در ادیان و باورهای مختلف مورد توجه بوده  بشرگناه در طول تاریخ 

 توان وجودادیان می ۀدر همبه طوری که  ؛کرده حفظ را خود موجودیت امروز به تا انسان اولین

ه طوری ب ؛یکسان نیستادیان الهی  ۀدر هم د. نگاه به گناه و گناهکارمفهوم گناه را مشاهده کر

را رد  حیانمسی دیدگاه  اسالماما که حتی در برخورد با نخستین گناه، نگاه ادیان متفاوت است. 

ت هیچ کسی مسئولی .هر کسی مسئول خوب و بد کارهای خود است دارد کهکند و بیان میمی

 در. لذا پاک و مبرا از گناه است ،هر انسانی در زمان تولد و کارهای دیگران را بر عهده ندارد

 ،ر این خصوصد عد نیست.های بنسل، بر گردن پیشینیان دین اسالم برخالف دین مسیحیت، گناه

 ، هر کس هر کارکندخداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی د:فرمایمیقران کریم 

( زیان اوست، )و مؤمنان گویندخیری کسب کرده به سود اوست، و هر کار بدی کسب نموده به 

 گارا، و بار تکالیفپروردگارا ، اگر ما فراموش نمودیم یا خطا کردیم ما را مؤاخذه مکن پرورد

بقره: ) چنان که بر کسانی که پیش از ما بودند نهادی. ؛سنگینی )به کیفر گناهانمان( بر دوش ما منه

211) 

( بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر و آنچه بدان طاقت نداریم )از عذاب آخرت !پروردگارا 

همچنین  .ه کافران پیروز گردانپس ما را بر گرو ؛تو موالی مایی .و بر ما رحم کن بر ما ببخشای

 و خدا کسی را که مرتکب دهدمی ، آن را تنها بر ضد خود انجامماید: و هر کس گناهی کندفرمی

 .زیرا او دانا و حکیم است ؛کندشناسد و دیگری را به جای او مؤاخذه نمیمی ،گناه شده است

 (444)نساء: 

 دب خداوند را نادیده بگیرد و از اعمال هایفرمانگناهکار کسی است که  ،اسالماز منظر 

اسالم معتقد است که خداوند  .انجام ندهد ،که به او تکلیف شده اعمال را و ننماید اجتناب
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نباید به غیر از خداوند از کسی کمک بخواهد.  انسان برای عفو گناهان ت واس انگناه ةبخشایند

در  وندکه خدا. نظر به ایناست ناهانگ شقادر به بخش، خداوندبراساس منابع دین اسالم، فقط 

خداوند  :ماندال باقی میؤقبول و آمرزش گناهان را داده است، یک س ةمقابل استغفار و توبه، وعد

بخشد؟ چه بسا سنگینی بار گناهان تا آنجا باشد که انسان امید عفو و تا چه حد گناهان را می

گاه یچهآید که کریم این پاسخ بدست میبا دقت در آیات قرآن  !بخشش الهی را در خود نبیند

الهی همواره شامل حال بندگان و به  ۀباشد و رحمت واسعجای ناامیدی از درگاه الهی نمی

قُلْ یَا ِعبَادَِی الَّذِیَن أَسْرَفُوا عَلَى » :فرمایدمی د. قرآن کریم در این بارهشومنان میؤخصوص م

 :بگو» (۴9)زمر:  «ِۀ اللَّهِ ِإنَّ اللَّهَ یَْغفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیع ا إِنَُّه هَُو الْغَفُوُر الرَِّحیمُ أَنْفُسِهِْم لَا َتْقنَطُوا ِمنْ َرحْمَ

اید! از رحمت خداوند ناامید نشوید که خداوند ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده

 به انسان نوید بخشایش جااین نکته قابل ذکر است که هر چند در این  «.آمرزدگناهان را می ۀهم

، کار بستن تعالیم روحبخش قرآنه و عفو گناهان داده شده است، اما انسان مومن باید همواره با ب

ار ت عصیان پروردگأتعالی را برای خود فراهم سازد؛ چرا که ایمان واقعی به انسان جر و راه رشد

حو آثار نیز، انسان از آن صورت م گذارد و حتی درخود را می تأثیرگناه به هر حال  .دهدرا نمی

چیز قابل  با هیچکه ماند محروم می کسب کند،توانسته که با تقوا و انجام اعمال صالح می یکمال

 . یستجبران ن

 هاییکند و از جمله مقولهکمال و سعادت انسان را سد می ،گونه که مشخص شد گناههمان

گناه  س()آیات قرآن کریم و روایات معصومینناد زیرا، به است ؛است که اثر سوء بر تربیت دارد

گردد که انسان از مسیر الهی خارج شده و به انحراف و گمراهی کشیده شود. در پژوهش سبب می

ز: آیات قرآن کریم شناسایی شد که عبارتند انگاه ترین آثار سوء گناه بر تربیت از حاضر مهم

ت، عقوبگناه مانع کسب معرفت، عذاب و  ،رسوایی، غفلت، عذاب وجدان، نگرانی و اضطراب

و عذاب  و اضطراب نگرانی وجه مفیدالبته  .دینی و قساوت قلبمانع استجابت دعا، کفر و بی

او  ۀدر آن است که این اضطراب و عذاب وجدان احتمال بازگشت انسان گناهکار و توبوجدان 
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تواند عذاب وجدان و اضطراب آورد و از عوامل تاثیرگذار توبه و طلب بخشش میرا فراهم می

ه فکر را ، پیوستخداوند هایحساس گناه و آلودگی در مقابل دستورناشی از ارتکاب گناه باشد. ا

راب اضطسازد و گناهکار همیشه در این فکر است که چگونه خود را از این به خود مشغول می

سایه افکنده، وی را رهایی بخشد و این فکر، مانند کابوسی وحشتناک، بر روح او و عذاب 

و گاهی شخص خالفکار برای رهایی از این  کردهسازد و آرامش را از او سلب مضطرب می

توبه، روزنۀ بازگشت . هایی است تا از این حالت نجات یابدعذاب درونی، در جست وجوی راه

 یبه رحمت الهی و داخل شدن در آستانۀ کبریایی پروردگار و مشمول الطاف الهی شدن و یک

ای رهایی از کابوس درون و آزادی از چنگال احساس گناه است؛ زیرا توبه، سبب آمرزش هاز راه

مندی و آرامش را در شود و امید و رضایترضایت حضرت حق می سببو  آنگناه، محو آثار 

زند و به همین سبب، موجب کاهش اضطراب و رسیدن سایۀ بازگشت به سوی پروردگار، رقم می

 .شودرونی میبه آرامش د
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