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مانیا در گناه ارتکاب نقش  

دهیچک  

 زهرا فالح زاده*

 در مانیا اصلی کنرپایه و .است اسالم جمله از یالهزنده  انیاد یکنون میمفاه از ،ینید یقلب باور یمعنا به مانیا

 ضرورتزیادی  اتیآ دردر کنار این دعوت، ؛ا اهلل است به همه انسان ها ایمان بهدستور قرآن .است اهلل میکر قرآن

 .است هاضافه گردید( اهلل به مانیا) به زین آخرت و فرشتگانآسمانی،  یها رسوالن،کتاب به آوردن مانیا

 مقاله نیا.میا پرداخته آنها یبرخ به مقاله نیا در که است مطرح فراوانی وضوعاتم و مان،مباحثیا موضوع در باب

 ثیاحاد و میکر قرآت به استناد با تا داردبر این  یسع است شده یآور جمع یا خانه کتاب یفیتوص روش به که

 بیان دارد. گناه و قرآن و اسالم با آن رابطه، مانیا مورد در یمطالب نیمعصوم و امبرانیپ

 

 

 

 

 

 ،آثار گناههای پیدایش گناهگناه،زمینه ایمان، لزوم داشتن ایمان، کلید واژه:

 

 

 

 

                                                           
 طلبه سطح دو حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السالم  *
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 مقدمه

 وجود مانیا و انسان انیم ییجدا گرید و رسدیم وحدت به آن با انسان که است یدرون باور آن اسالم در مانیا

 .است عقل «اسالم» محل که یحال در انسان، ادراک قسمت نیتریدرون است، قلب مانیا محل قرآن نظر از. ندارد

 

 هیآ حجرات، سوره... .) ۖ   ق ل وبِک مْ  یفِ مَان یالْإِ دْخ لِیَ وَلَمََّا أَسْلَمْنَا ق ول وا کِنۖ  وَل ت ؤْمِن وا لََّمْ  ق ل ۖ   آمَنََّا الْأَعْرَاب   قَالَتِ

 هنوز رایز م؛یاآورده الماس دییبگو بلکه د،یااوردهین مانیا: بگو. میاآورده مانیا ما: گفتند نانینش هیباد: ترجمه(/ 1۴

 .استنشده وارد تانیهادل در مانیا

 اما کند، عمل نآ یمبنا بر نتواند ها،یدوگانگ در اما( باشد رفتهیپذ را اسالم نید) آورده اسالم یکس است ممکن

 .کندیم رفتار و شدیاندیم اش یدرون باور اساس بر همواره مؤمن فرد

 خداوند.است ناممکن گرید یکاف اصول و مقدس کتاب اتی،آیمذهب یها آموزه رفتنیمان،معجزات،پذیا بدون

 در را مانیا ینیع نمود تا کند یم انیب زین عمل آن دنبال به سازدیم مطرح را مانیا هرگاه میکر قرآن در متعال

 معتقد بدان که یزیچ آن لوازم به آنکه ست؛مگرین مانیا اعتقاد،صرف ای یزبان مانین،ایبنابرا.کند گوشزد عمل

 .میریبپذ را آن آثار و میشو م،ملتزمیباش
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 یومعنای لغ

 ؤمِن  ی آمَنَ، آن دیمز یثالث فعل. است ترس نبود و قلب نانیاطم و آرامش یمعنا به «ن - م -أ» شهیر از مانیا واژه

 أَن وأَفَتَطْمَع ونَ  [1۷–سف]یونَ یادِقِصَ کنََّا وَلَوْ لََّنَا بِم ؤْمِنٍ أَنتَ وَمَا... باشد «الم» و «باء» به یمتعد اگر که است،

 به باشد خود اتذ به یمتعد اگر و [1.]است کردن قیتصد یمعنا به لغت اهل اتفاق به [۷۵–بقره ...]لَکمْ ؤْمِن وای

 هم جردم یثالث با صورت نیا در و است کردن هراسان و دنیترس برابر در که است کردن دایپ نانیاطم یمعنا

 [.2.]است معنا

 

 ییروا_یفقه اصطالح یمعنا

 :است رفته کار به خاصَّ و عامَّ یمعنا دو به مانیا ،یفقه آثار و اتیروا در

 عه،یش دگاهید از: خاص یمعنا.است آورده خاتم پیامبر آنچه یتمام به یقلب اعتقاد از است عبارت: عامَّ یمعنا

 اصطالح نیا در. شودیم شامل زین را گانه دوازده ائمه توالی و امامت به اعتقاد عام، یمعنا بر عالوه آن خاصَّ یمعنا

ری ایبس یهاباب در خاصَّ یمعنا به مانیا از فقها [3.]شوندیم محسوب مؤمن ،یامام دوازده معتقدِ انیعشی یتمام

. اندکرده بحث شهادات و نذر،قضاء وقف، حج، اعتکاف، روزه، خمس، زکات، نماز، طهارت، د،تقلی و اجتهاد مانند

 مانیا زین عبادتها یتمام یقبول و صحَّت شرط. آنهاست ستون و اصل بلکه واجبات، از یکی خاصَّ یمعنا به مانیا

 خمس، و زکات مستحقَّ جماعت، امام د،یتقل مرجع در مانیا. است شده اجماعیادَّعا مسئله نیا درباره و است
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 مؤذَّن در هانیفق از یاریبس. است شرط شده نصب شرع حاکم جانب از که اموال کننده میتقس و شاهد ،یقاض

 .اندکرده مانیا بودن شرط به حیتصر زین حج در بینا و جماعت

 قیمصاد زمان ره در «آورده امبریپ آنچه» به مانیا یعنی دانست؛ یکی را خاص و عام یمعنا ینوع به توانیم لبتها

 آنها، عیتشر از پس یول نبود اسالم و مانیا شرط آنها به اعتقاد روزه، و نماز عیتشر از قبل تا مثال دارد، را خود

 طرف از معصومش فرزندان و السالمهعلی علی ینیجانش امر ابالغ از پس لذا و شد، مانیا جزء آنها عیتشر به اعتقاد

 باور یمعنا به نمایا[منبع ازمندین.]باشدیم «آورده امبریپ آنچه» جزء زین آن به اعتقاد امبر،یپ توسط و خداوند

 همه از قرآن. است اهلل م،یکر قرآن در مانیا یاساس محور. اسالم جمله از یاله انیاد یکانون میمفاه از ،ینید یقلب

 ،رسوالن و امبرانیپ به آوردن مانیا ضرورت یاریبس اتیآ در اما آورند؛ مانیا اهلل به تا است خواسته هاانسان

 .است شده افزوده «اهلل به مانیا» به زین آخرت و فرشتگان خدا، یسو از شده نازل یهاکتاب

 

 

 

 

 

 مانیا یمحورها

 :است شده داده قرار امور نیا مانیا متعلقات قرآن در

 [۴.]خدا به مانیا

 [۵.]امبرانیپ همه به انایم

 [۶(.]آنها ریغ و یآسمان یهاکتاب) است شده نازل خداوند طرف از امبرانیپ بر آنچه به مانیا

 [۷.]امتیق روز به مانیا

 [۸.]فرشتگان به مانیا

 [۹.]بیغ به مانیا

 مؤمن صورت نیا در که آوردیم مانیا همه به ای یعنی هستند، ریناپذ کیتفک مانیا متعلقات که نای مهم نکته

 مطلب نیا بر کامال قرآن اتیآ. اوردین مانیا اصالً نکهیا ای و اوردیب مانیا یبرخ به چه ست،ین مؤمن ای و است
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 اللََّه   وَکانَ ۖ   أ ج ورَه مْ هِمْیؤْتِ ی سَوْفَ ئِکۖ  أ ولَ  مَِّنْه مْ أَحَدٍ نَ یبَ فَرَِّق وای وَلَمْ  وَر س لِهِ بِاللََّهِ آمَن وا نَیوَالََّذِ :کنندیم داللت

 فرق آنان از کدام چیه انیم و آورده مانیا امبرانشیپ و خدا به که یکسان و :ترجمه) ﴾1۵2﴿ مًایرََّحِ غَف ورًا

 [1۵2–نساء .(]است مهربان آمرزنده خدا و کند،یم عطا را آنان پاداش[ خدا] یزود به گذارند،ینم

 أَن د ونَیرِیوَ بِبَعْضٍ  وَنَکف ر  بِبَعْضٍ ن ؤْمِن  ق ول ونَیوَ  ر س لِهِوَ اللََّهِ نَیبَ فَرَِّق وای أَن د ونَیرِیوَ وَر س لِهِ  بِاللََّهِ کف ر ونَی نَیالََّذِ إِنََّ

 و خدا انیم خواهندیم و ورزند،یم کفر امبرانشیپ و خدا به که یکسان:ترجمه) ﴾1۵۰﴿ لًایسَبِ لِکۖ  ذَ  نَیبَ تََّخِذ وای

 نیا انیم خواهندیم و «میکنیم انکار را یبعض و میدار مانیا یبعض به ما»: ندیگویم و اندازند، ییجدا او امبرانیپ

 [1۵۰–نساء(] کنند اریاخت خود یبرا یراه ،[دو]

 

 قرآن در مانیا لوازم و ثارآ

 (1۴/ حجرات. )دارد قرار آن از باالتر یامرتبه در و است متفاوت اسالم با مانیا

 (1۶۵/ بقره. )دارد همراه را خداوند دیشد داشتن دوست که است یقتیحق مانیا

 (2/2۵۷/ بقره. )کندیم وارد «نور» عالم به را آنها و آورده رونیب «ظلمات» از را مؤمنان خداوند

 حیتصر یاهگون به مؤمنان توسط «صالح اعمال» دادن انجام به مان،یا شیستا از پس بالفاصله یاریبس اتیآ رد

 و ادیزدا» تیقابل که است یقتیحق مانیا.شودیم دهیفهم آن از صالح عمل و مانیا یخارج تالزم که است شده

 (۹/12۴/ توبه. )دارد «نقصان

 (13/2۸/ رعد. )کندیم دایپ( آرامش) نانیاطم مانیا با مؤمنان یهالبق

 (2۷/میابراه. )شوندیم «تیتثب» یویدن یزندگ در خداوند یسو از( استوار سخن) «ثابت قول» با منانمو

 (۹۹/ نحل. )ندارد رندینپذ را او توالی که یمؤمنان بر «یاسلطه» گونه چهی طانیش

 (۴۴/ فصلت. )است مؤمنان تهدای و «شفا» ۀلیوس قرآن

 (۵2/یشور. )است داده جلوه بایز آنان یقلبها در و ساخته، محبوب مؤمنان نظر در را «مانیا» داوندخ

 (۴/فتح. )شودیم آنان مانیا شدن ادیز موجب مؤمنان قلب در خدا یسو از( آرامش فرودآمدن»(  نهیسک نزول»

 (2/ انفال. )کندمی تخشی احساس شانیشود،قلبهایم برده خدا نام یوقت که ندیکسان مؤمنان

 (11/ احزاب. )گردند[  یروح] دیشد اریبس یهاتکان دچار است ممکن «یاله امتحان» هنگام به ؤمنانم
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 (2۵۶/ بقره. )دیگردان مؤمن را یانسان چیه توانینم اکراه با

 (1۰3/ وسفی. )ستندین مؤمن مردم اکثر ،(ص)امبریپ دیشد عالقه خالفبر 

 یحاک یاونهگ به قرآن اتیآ از یاریبس در مؤمنان به مربوط حاالت و صفات و مؤمنات و مؤمنون مؤمن، یهاواژه

 زیمتما کامالً  منانمؤ ریغ از آنها یزندگ ۀنحو و هستند انسانها از یمخصوص گروه مؤمنان که است رفته کار به آن از

 یزندگ محور. کنندیم یزندگ مؤمنان ریغ از زیمتما کامالً یعادات و آداب حاالت، افکار، ،ینیب جهان با آنان. است

 (23/ احزاب ؛۷۴/ انفال ؛۹/۷1/ توبه ؛۶-1/ مؤمنون) دهدیم لیتشک خدا با شده بسته عهدِ به یوفادار را آنان

 و هاقصن و خطاها قرآن، از یمتعدد اتیآ در. ستندین گناه و خطایب و نقصیب یانسانها مؤمنان حال نیع در

 ؛1/ ممتحنه ؛۹/ منافقون ؛2/ صف. )کنند اصالح را خود که خواسته آنان از و شده گوشزد آنها به مؤمنان گناهان

 ۹/مجادله ؛12-1/ حجرات

 

 

 مانیا اصول

 معاد و امبریپ از بعد معصوم امامان امامت به اعتقاد و امبرانیپ ،یاله عدل و دتوحی را مانیا متعلق عهشی متکلمان

 بحث رد که چنان ستنی اسالم مقابل در کفر موجب امامت انکار که شود یادآوری است الزم[.11[]1۰.]دانندیم

 .شد خواهد یبررس مانیا و اسالم نسبت یبعد

 

 :از اندعبارت مانیا یاساس متعلقات معتزله دگاهید از

 قیتصد: اشاعره نظر در و [12.]منکر از نهی و معروف به بهامر امیق و دیوع و وعد امبر،یپ نبوت به اقرار عدل، د،یتوح

 که آنچه در یاجمال قیتصد نماز، وجوب خداوند، یگانگی مانند است، آورده او میدانیم نیقی به آنچه در امبریپ

 خدا، به مانیا احناف نظر از و [13]است؛ معلوم و آمده الً یتفص آنچه در یلیتفص قیتصد و است معلوم اجماالً

 [1۴.]امتیق روز و امبرانیپ ،یاله یهاکتاب فرشتگان،

 

 مانیا و اسالم رابطه
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 هم با یلغو یعناوم مفهوم لحاظ به اسالم و مانیا. است مانیا و اسالم رابطه مانیا به مربوط مباحث از گرید یکی

 رد امَّا و [1۵].خشوع و ادیانق یمعنا به لغت در اسالم و است یقلب قیتصد یمعنا به لغت در مانیا دارند، ریتغا

 :اندکرده اختالف متکلمان دو، آن یاصطالح یمعنا

 

 خشی ،[1۸]شروانیپ و فهیابوحن [1۷]ه،یدخوارج،زی از یاریبس [1۶]معتزله، :است یکی مانیا و اسالم. 1

 [2۰.]اندکرده انتخاب را قول نای هامامی از یوطبرس [1۹]یطوس

 

 معتقدند نهایا. اندهدیبرگز را قول نیا [22]اشاعره مشهور و [21]هیامام مشهور: دارند ریتغا هم با مانیا و اسالم. 2

 .ستین مؤمن یمسلمان هر یول است مسلمان یمؤمن هر و است مانیا از اعم اسالم که

 

 نیا: ستا آن از اعم و متفاوت مانیا با یظاهر اسالم امَّا است یکی یواقع اسالم و مانیا: لیتفص قول. 3

 [.2۵]است تفتازانی و [2۴]یثان دیشه [23]یطوس خواجه دگاهید

 

 

 ییطباطبا عالمه دگاهید از مانیا و اسالم رابطه

 عالمه برای اسالم و ایمان چهار مرتبه مطرح کرده است: 

گیرد، خواه قلب ف( نخستین مرتبه اسالم، پذیرش ظاهر اوامر و نواهی الهی است که با ذکر شهادتین صورت میال

 وَلَمََّا أَسْلَمْنَا ق ول وا کنۖ  وَلَ  ؤْمِن وات   لََّمْ ق ل ۖ   آمَنََّا الْأَعْرَاب  قَالَتِ فرماید:یا مخالفت، خداوند میآن را موافقت کند 

 مانراتب ایمه دنبال این مرتبه اسالم اوَّلین .وب[1۴]حجرات،﴾1۴﴿...ۖ   ق ل وبِکمْ  فِی الْإِیمَان  یدْخ لِ

 فرعی احکام شتربی به عمل آن لوازم از و جماالًا شهادتین مضمون به یقلب گیرد که عبارت است از اعتقادر میقرا

  است. اسالم

  
 

ر برابر بیشتر اعتقادات دب( مرتبه دوم اسالم پس از مرتبه اوَّل ایمان قرار دارد و عبارت است از تسلیم و انقیاد قلبی 

لف صورت تخدربرخی موارد  امکان داردحق به صورت تفصیلی که انجام اعمال صالح را به دنبال دارد اگر چه 

 (...2۰۸بقره:)( و نیز ۶۹،)زخرف ﴾۶۹﴿ م سْلِمِینَ  وَکان وا بِآیاتِنَا آمَن وا الََّذِینَ د:یفرمایگیرد.خداوند در وصف متقین م
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داوند خمرتبه دوم ایمان پس از این مرتبه اسالم است، و آن اعتقاد تفصیلی به تمام حقایق دینی است،  

 ئِکۖ  ولَأ  ۖ   للََّهِ ا سَبِیلِ فِی وَأَنف سِهِمْ  بِأَمْوَالِهِمْ وَجَاهَد وا تَاب وایرْ  لَمْ ث مََّ وَرَس ولِهِ بِاللََّهِ آمَن وا الََّذِینَ الْم ؤْمِن ونَ إِنََّمَا فرماید:می

 (.11)صف:( و نیز 1۵)حجرات،]﴾1۵﴿ الصََّادِق ونَ  ه م 

 

تبه دوم ایمان ج( پس از مرتبه دوم ایمان مرتبه سوم اسالم است، به این ترتیب است که هنگامی که انسان با مر

رسد مییگاهی سان به جاو ان شودانس گرفت و متخلق به اخالق آن شد سایر قوای حیوانی او منقاد و تسلیم او می

بیند...، خداوند یبیند خدا او را مبیند و اگر هم او را نمیکند که گویا او را میکه چنان خدای خود را عبادت می

 لَِّم واوَیسَ قَضَیتَ مَِّمََّا حَرَجًا أَنف سِهِمْ فِی یجِد وا الَ ث مََّ بَینَه مْ شَجَرَ فِیمَا یحَکم وک ۖ  حََتَّی یؤْمِن ونَ  لَا وَرَبَِّک فَلَافرماید:می

 أَفْلَحَ  قَدْ فرماید:اوند میبال این مرتبه اسالم مرتبه سوم ایمان قرار دارد، چنان که خد( به دن۶۵)نساء،﴾۶۵﴿ تَسْلِیمًا

 (۴_1،)مومنون﴾3﴿ م عْرِض ونَ  غْوِللََّ عَنِ ه مْ وَالََّذِینَ ﴾2﴿ خَاشِع ونَ صَلَاتِهِمْ فِی ه مْ  الََّذِینَ﴾1﴿ الْم ؤْمِن ونَ 
  

د( پس از این مرتبه ایمان مرتبه چهارم اسالم قرار دارد. انسان هنگامی که در مرتبه پیشین اسالم قرار دارد، گاهی 

دهد که مالکیت فقط در عالم مال خداست و دست عنایت ربانی او را فرا گرفته و این حقیقت را به او نشان می

ام موهبتی و افاضه الهی است که اراده انسان در آن نقشی هیچ کس از خود چیزی ندارد، و البته این جایگاه یک مق

)ع( یمابراه به همین مرتبه از اسالم باشد، زیرا ( اشاره13۸)بقره،﴾12۸﴿لَک... م سْلِمَینِ وَاجْعَلْنَا رَبََّنَا ندارد، و شاید آیه

اسالم اختیاری و ارادی را قبل از این درخواست پذیرفته بود...، پس از این مرتبه از اسالم مرتبه چهارم ایمان قرار 

 اللََّهِ  أَوْلِیاءَ إِنََّ أَلَا فرماید:دارد و آن عبارت از تعمیم حالت مزبور در تمام احوال و افعال بنده مؤمن است، خداوند می

 [.2۶] (۴۶3،۶یونس،)﴾۶3﴿ یتََّق ونَ  وَکان وا آمَن وا الََّذِینَ ﴾۶2﴿ یحْزَن ونَ ه مْ  وَلَا عَلَیهِمْ خَوْف   لَا
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 قرآن در گناه یها واژه

 از یبخش از ییگو کدام هر است،که شده ادی گناه مختلف،از یها واژه با( ع)امامان و( ص)امبریوپ قرآن زبان در

 .است گناه بودن گوناگون انگریب و دارد یم بر پرده گناه شوم آثار

 :از آمده،عبارتند گناه مورد در قرآن در که ییها واژه

  ذنب_1

 تیمعص_2

  اثم_3 

  ئهیس_۴

  جرم_۵

  حرام_۶

 ئهیخط_۷

  فسق_۸

 فساد_۹

 فجور_1۰

 منکر_11

 فاحشه_12

 خبث_13

  شر_1۴

  لمم_1۵

 ثقل و وزو_1۶

 [2۷]حنث_1۷



 

1۰ 
 

 

 

 

 

 

 گناه شیدایپ یها نهیزم

 ابل،اصلق تیقابل: اندگفته است؛چنانکه «گناه یها نهیزم» مهم،شناخت اریبس موضوعات از «یشناس گناه» در

 .است نفوس بیتهذ یبرا مهم

 درمان و یریشگیپ به شناخت را آنها یکند،وقت توجه گناه یها نهیزم به دیبا حتماً نکند گناه خواهد یم که یکس

 .بپردازد آنان

 اما.هستند ازس نهیزم یخاص تیفیک و تیکم با کی هر که برد نام یاریبس امور توان یم گناه یها نهیزم یبررس در

 :مانند میپرداز یم رابطه نیا در مهم موضوع چند به نجایا در

 یخانوادگ یها نهیزم_1

 یتیترب و یفرهنگ یها نهیزم_2

  یاقتصاد یها نهیزم_3

 یاجتماع یها نهیزم_۴

 یروان یها نهیزم_۵

 [2۸]یاسیس یها نهیزم_۶

 

 گناه یبرا یتراش لیدل و هیتوج

 .است ینید یاربرد کاله نوع کی گناه هیتوج گفت توان یم.است آن یبرا یتراش لیدل و گناه هیتوج گناه، از بدتر

 :دیفرما یم قرآن در خداوند
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 (رهیمَعاذِ ۖ  یألق لو و رَۀیبَص نَفسِه یعَل االِنسان بَل)

 (1۵_1۴/امتیق«).بتراشد ییخود،عذرها یبرا ظاهر در چند هر است، آگاه خود وضع بر خودش انسان، بلکه»

 همان گناه هیتوج ،دهد یم جلوه بایز را زشت و دینما یم قیتشو آن انجام به را جامعه و یعاد را گناه گناه، هیتوج

 .است گناه از بدتر عذر

 فمر در گر هیتوج یول است، توبه فکر در غالباً معترف، گنهکار رایز.ستین «گناه هیتوج» ینیسنگ به یگناه چیه

 .دینما یم رت یجر و تر راسخ گناه در را او بلکه ست،ین توبه صراط در تنها نه که است گناه بر نهادن سرپوش

 آلوده، یباطن و دارد یشرع و بندهیز یظاهر که است نیمسلم و خود اغفال و دادن بیفر نوع کی گناه هیتوج

 مواد نآ درون و گذراند یم خوب مواد را آن یرو یمشتر جلب یبرا و فروشند، یم ییغذا مواد که یکسان مثل

 [2۹].بد

 

 گناه یها مرز شناخت

 بر یافراد و است کیبار اریشوند،بس یم گناه منشا که یاخالق بد صفات با یاخالق کین صفات از یبعض نیب مرز

 یم انجام کین و دهیپسند کار عنوان به را یگناه قربت قصد با ناخودآگاه ثواب، و گناه یها مرز شناخت عدم اثر

 مرز که دینک توجه نیعناو نیا به.کنند یم ترک است زشت کار نکهیا الیخ به را یخوب کار عکس به ای و. دهند

 :است کینزد آنها نیب

 .تواضع ذلت،•

 .اعتبار و عزت تکبر،•

 .قناعت بخل،•

 .زبان کنترل سکوت،•

 .شجاعت ،یباک بی•

 .اسراف،سخاوت•

 .زهد ا،یدن ترک•

 .توکل ،تنبلی•
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 .هیهد رشوه،•

 .یافشاگر بت،غی•

 .تالش حرص،•

 عنوان به مثالً  ند،افت یم اشتباه به مرزها شناخت عدم اثر بر نیعناو گونه نیا در یافراد که افتد یم اتفاق اریبس

 [3۰].ندینما یم سخاوت،اسراف عنوان به.ورزند یم است،بخل کین صفت که قناعت

 

 هگنا کنترل

 یها اهرم نیتر یاساس از میهست خدا محضر در ما همه نکهیا به اعتقاد و حال همه در او ادی و خدا، به مانیا

 چیه دارد، یوانیح غرائز انیطغ از یریجلوگ و انسان کنترل در دهیعق نیا که ینقش و اثر است، گناه از بازدارنده

 . ندارد را نقش و اثر نیچن زیچ

 و یسیپل یاه سازمان.است رومندترین ها قدرت ی همه از گناه نمودن کن شهیر در او ادی و خدا به مانیا قدرت

 .دبنیای قیتوف جامعه  و فرد اصالح در توانند ینم هرگز یمعنو گاه هیتک و مانیا بافقدان یانتظام

 وجود به گناه رابرب در ییروین آنچنان انسان جا،در همه در او حضور و زیچ همه بر یآگاه به اعتقاد و خدا به مانیا

 .کند یم گناه برابر در ریناپذ نغوذ و نیفوالد یسپر همچون را او که آورد یم

 :دیرماف یم قرآن نمونه عنوان است؛به شده هیتک اریبس گناه از یبازدار در مانیا نقش بر اتیروا و اتیآ

 {1۴/،علق ندیب یم را اعمالش همه خداوند که داند ینم انسان ایآ}«یریَ اهلل بِأنَّ علَمیَ ألَم»

 {1۴/است،فجر نگاهیکم در تو پروردگار قطعا}«لَبِالمِرصاد ربَّکَ  إنَّ»

 یکارهر جلوت و خلوت هرجا،در در.میهست بزرگ یخدا محضر در ما همه که کندیم انیب یروشن به اتیآ نیا

 [31].است کارگناه نیکم در و است آگاه آن به م،خداوندیکن تصور را یخود،مطلب مغز و فکر در اگر یحت و میبکن

 

 گناه عواقب از ترس و یترس خدا

 :فرمودند( ع) صادق امام.است گناه عواقب از ترس و خدا از خوف گناه کننده کنترل عوامل از یکی
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 از را او انستند نیاست،هم آگاه او بد و کین کار به و شنودیم را او گفتار و ندیب یم را او خدا بداند که یکس»

 گناه وسه از را خود نفس و دهیترس پروردگارش مقام از که است یکس یفرد نیچن و دارد یم باز زشت یکارها

 [32]«.است داشته باز

 

 گناه از یبازدارندگ در عبادات نقش

 .دارند گناه ترلکن در ییبسازا ،نقشیمعنو اریبس دیفوا بر رند،عالوهیگ انجام طیشرا با و حیصح بطور اگر عبادات

 .است شده ذکر گرفتن روزه از هدف یپاکساز و یتقو قرآن در

 آورده مانیا که یکسان یا»(نتَتَّقو لعلَّکم قَبلکم من نیالَّذ یعل ک تِب کما امیالصَّ کمیعَل ک تب آمنوا نیالَّذ هایَّأ ای)

 1۸3بقره،«دیشو ارزکیپره که باشد شده مقرر بودند شما از شیپ که آنان بر چنانکه شد مقرر و واجب روزه برشما دیا

 [33].است نموده گناهان و ها یزشت از یدور یبرا یا لهیوس را نماز و

 ۴۵عنکبوت،«المنکر و الفحشاء ٍعن یتنه ۀۖ  الصَّلو إنَّ»

 

 

 گناه یها امدیپ

 وجود ایند در هم عمل مکافات که داشت توجه دیبا و است واکنش یدارا یکنش هر و العمل عکس یدارا یعمل هر

 .باشد یم رنگتر کم اریبس آخرت به نسبت ایدن در مکافات که فرق نیا آخرت،با در هم و دارد

 .دیآ یم انسان سراغ به گوناگون یها صورت به عمل پاداش ای فریک که داشت توجه دیبا زین و

 

 ثار گناه در روح و روانآ

ده خویی و انسانیت به حالت درنتیرگی و واژگونی قلب و مسخ انسان از حالت کرار گناه و مداومت آن موجب ت

 میشود.صفتی بر می گردد، و نیز باعث گناهان بیشتر حیوان 



 

1۴ 
 

 شراب از رهقط چند دنی،آشامچون مسلمان است:گنهکاری که برای اولین بارلب به شراب می زند، ثال مه عنوان ب

 آن از وانیل چند دنیشود،آشامیم تکرار ادیز یوقت و شود یم آسان یکم دوم بار یول است، سخت اریبس او یبرا

 .گرددیم آسانتر خوردن آب از او یبرا

 د.گردان یم آسان انسان یبرا را بزرگ گناهان یحت گناه تداوم

 آن گرفتن مسخره هب و حق انکار و کفر به کارشان انیطغ و گناه تداوم اثر بر یافراد که شده دهید اریبس خیتار در

 عبادات، و کین یکارها بر مداومت گردد،چنانکه یم گنهکار ریدامنگ که است گناه شوم آثار از ها نیاست،ا دهیرس

 :ندیفرمایم( ع) صادق امام باره نیا در. شودیم جان و روح شتریب تینوران و دل یصفا موجب

 وارونه و رنگونس جهینت در و ورزد یم اصرار آن بر و کندیم گناه قلب کند،ینم فاسد را گناه،قلب از شتریب یزیچ»

 [3۵[ ]3۴]«.دینما ینم اثر آن در موعظه و گردد یم

 

 گناه گوناگون ثارآ

 شوم اثر چند کرذ به نجایا در ما است،که گوناگون آثار یدارا مختلف، گناهان که دیآ یم دست به اتیروا یبررس با

 :میپرداز یم گناه

 قلب قساوت_1

 : دیفرمایم( ع)یعل ننیۖ  رالمویام

 [3۶]«اریبس گناهان بخاطر مگر نشود سخت ها دل و ها دل یسخت و قساوت خاطر به مگر نخشکد ها چشم اشک»

 

 

 نعمت سلب_2

 :ندیفرما یم( ع)صادق امام

 که دهد انجام یگناه بنده کهیزمان رد،مگرینگ او داده،از اش بنده به که را ینعمت که فرموده یقطع حکم خداوند

 [3۷]«گردد فریک سزاوار آن بخاطر
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 دعا استجابت عدم_3

 :ندیفرما یم(ع)باقر امام

 دهد یم نجاما یگناه بنده آن شود،سپس برآورده رید ای زود که دارد خواهد،اقتضا یم یحاجت خدا از بنده همانا

 سزاوار و دآم در من خشم معرض در رایز ساز محروم را او و مکن روا را او حاجت:دیفرما یم فرشته به خداوند

 [3۸]«شد تیمحروم

 

 یروز قطع_۴

 :ندیفرما یم( ع)باقر امام

 [3۹.]شود یم دور او از یروز جهینت در و دهد یم انجام یگناه یمرد»

 

 

 شب نماز از تیمحروم_۵

 :ندیفرما یم( ع) صادق امام

 [۴۰]«.شود یم محروم شب نماز از گناه ارتکاب اثر بر انسان»

 

 م؛یکنیم ذکر وار فهرست را آنها که گرید شوم عواقب و 

 .حوادث از امن عدم_۶

 .باران قطع_۷

 .خانه یرانیو_۸

 .یاله لعن و خشم_۹

 .سابقه یب یبالها_1۰

 .یمانیپش_11
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 .ییرسوا و یدر پرده_12

 .عمر یکوتاه_13

 .زلزله_1۴

 .یعموم فقر_1۵

 .اندوه_1۶

 .یماریب_1۷

 [۴1].اشرار تسلط_1۸

 

 یپاکساز و توبه

 .خداوند یسو از آن رشیپذ و توبه ،نعمتیاله عیوس لطف و رحمت یها نشانه از

 .است خداوند شگاهیپ در یخواه عذر و خدا یسو به ،بازگشت گناه ترک یمعن به توبه

 است؛ گونه سه بر یخواه عذر

. دادم انجام را رکا نیا جهت آن به من: دیگویم یگاه.ندادم انجام را کار فالن اصال من:دیگو یم آورنده عذر یگاه

 .ستا توبه همان نیا.مانمیپش نکیوا کردم بد و کردم خطا و دادم انجام را کار نیا: دیگو یم یگاه و

 است؛ یطیشرا یدارا اسالم در توبه

 .گناه ترک_1 

 .گناه از یمانیپش_2

 .گناه ی دوباره ندادن انجام بر میتصم_3

 ۷۶راغب،ص مفردات. گناه جبران و یتالف_۴

 بدن یشستشو همچون توبه.است زیتم و پاک لباس پوشاندن و بدن از نیچرک لباس آوردن رونیب همچون توبه

 .است زدن عطر و آلوده
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 قرآن در توبه و استغفار

 طلب و ستغفارا به مردم ،یاریبس اتیآ در و شده ادی «غفور» بار ۵ و «غفور»بار ۹1 خداوند، پاک ذات قرآن، در

 [۴2].ستا آمده انیم به توبه رشیپذ و توبه از سخن بار ۸۰ از شیب و. اند شده دعوت خدا درگاه از آمرزش

 گناه جبران

 .گردد یم گناه رسوبات زدودن و شده گناه آثار شستن موجب که است گناه جبران مهم، ارکان از یکی توبه در

 .شود یم ادی «کردن پاک و پوشاندن» «ریتکف و کفارات»عنوان با اسالم در جبران، نیا در

 ریتکف یول کند، راث یب و پوچ را خود کین یکارها گناه، ارتکاب با انسان یعنی احباط است، احباط مقابل در ریتکف

 :است مرحله دو یدارا توبه تر روشن عبارت د،بهیبزدا خود جان چهره از گناهان آثار ک،ین یکارها با انسان یعنی

 (یپاکساز) گناه ترک و قطع_1

 [۴3](.یبهساز) کین اعمال با جان تیتقو_2
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 نتیجه گیری

 میتعال و یدستورها همه که ستیهیبد امر کی نیا که است یگفتن انسان یزندگ در مانیا ضرورت با رابطه در

 واالى نیفرام که است نهفته نیدرا او یجهان دو سعادت و است انسان روح یتعال و نفس هیتزک خاطر به ینید

  .بردارد گام تىیگ اى پهنه در آن مقتضاى به و رفتهیپذ جان و دل از را الهى

 بعقا و ثواب و ، جزا و حساب از آن در آنچه و آخرت روز و او هاى رسالت و خدا به مانیا که اعتبار نیا به نید

 تا فرد راىب ضرورتى,  ستین آن از زىیگر که است ضرورتى بشرى اتیح استقراء و خیتار شهادت به,  دارد قرار

 بردارد گام تعالى و ترقى راه در و افتهی استقرار و ثبات تا جامعه براى ضرورت و,  ابدی باز را خود آرامش و سعادت

 حرکت بدانسو هک شناسدینم را جهتى و افتهین قرارى که است باد وزشگاه در پرى مانند مانیا و نید بدون انسان. 

 وجودش رسِ و خود قتیحق,  ستهیز رتیح و نگرانى در که است ارزشى بى موجود مانیا و نید بدون انسان,  کند

 او از مدتى از سپ چرا و است پوشانده چه براى و,  پوشانده که او به را زندگى جامه که داندینم و,  شناسدینم را

  ردیگ مى باز

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1۹ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پی نوشت ها

 ناب ؛13۵ ،133ص ،1ج ق،1۴۰۴ اللغۀ، سییمقا معجم فارس، ؛ابن۴۰ص ق،1۴2۶ ن،یالع کتاب ،یدیفراه _1

 .۷3ص ،1ج ش،13۷۴ الموارد، اقرب ،یشرتون ؛1۶۴ ،1۶3ص ،1ج م،2۰۰3 العرب، لسان منظور،

 .1۶3ص ،1ج م،2۰۰3 العرب، لسان منظور، ابن _2

 .33۸-33۷ص ،۵ج ق،1۴1۴ االفهام، مسالک ،یثان دیشه _3

 ...و1۷۵ هینساءآ سوره ؛1۹3 ،11۰ ،۵2 هیآ عمران، آل سوره ؛1۸۶ و 2۵۶ هیآ بقره، رهسو _۴

 .13۶ هیآ نساء، سوره ؛1۷۷ هیآ بقره، سوره ؛1۹ هیآ:دیحد سوره ؛1۷۹ هیآ عمران، آل سوره _۵

 .1۶2 هیآ نساء، سوره ؛13۶ هیآ بقره، سوره _۶

 .2۶۴ ،232 ،22۸ ،12۶ ،۸ ،۶2 هیآ بقره، سوره _۷

 .1۷۷ و 2۸۵ هیآ بقره، سوره _۸

 .۴ هیآ ،:بقره سوره _۹

 1۴۵ص العقائد، قواعد _1۰

 .1۶۴ ،1۴۴ص ق،1۴۰۹ مان،یاإل قیحقا ،یعامل _11



 

2۰ 
 

 1۴۵ص العقائد، قواعد _12

 ۵2۷ص ،3ج ق،1۴1۷ مواقف، کتاب ،یجیا ؛1۷۷ص ،۵ج ق،1۴۰۹ المقاصد، شرح ،یتفتازان _13

 .2۵2ص ق،1۴1۹ ن،یالد اصول کتاب ،یغزنو _1۴

 .2۴3ص ،۷ج م،2۰۰3 العرب، لسان منظور، ابن _1۵

 ۷۰۵ص ق،1۴۰۸ الخمسۀ، االصول شرح ،یمعتزل_1۶

 ۵۴ص المقاالت، اوائل د،یفم _1۷

 ۴3۶ ،۴3۵ص ق،1۴1۶ فۀ،یابوحن اإلمام عند نیالد اصول س،یخم_1۸

 ۴1۸ص ،2ج ان،یالتب _1۹

 ۴2۰ص ،1ج ان،یالب جمعم  _2۰

 ۵۴ص المقاالت، اوائل د،یمف _21

 3۹1ص ق،1۴1۴ ل،یالدال صیتلخ و االوائل دیتمه ،یباقالن _22

 1۴2 1۴3ص العقائد، قواعد _23

 121 ،12۰ص ق،1۴۰۹ مان،یاإل قیحقا ،یعامل _2۴

 2۰۷ص ،۵ج ق،1۴۰۹ المقاصد، شرح ،یتفتازان _2۵

 .3۰3 ،3۰1ص ،1ج ق،13۹3 زان،یالم ،یباطبائط _2۶

 .۷سن قرائتی،گناه شناسی،صمح _2۷

 .۴1،۴2همان،ص_2۸

 .1۵۵،1۵۷همان،_2۹

 .1۹۵همان،ص_3۰

 .2۰۷همان،ص_31

 .۷۰،ص2کافی،ج_32



 

21 
 

 .223صمحسن قرائتی، گناه شناسی،_33

 .2۶۸ص،2کافی،ج_3۴

 .23۵صمحسن قرائتی،گناه شناسی،_3۵

 .2۷1،ص2کافی،ج_3۶

 .2۷3،ص2کافی،ج_3۷

 .32۹،ص۷3؛بحار،ج21۸،ص2کافی،ج_3۸

 .2۷1،ص2کافی،ج_3۹

 .2۷1،ص2کافی،ج_۴۰

 .2۴2 2۴۰ص،گناه شناسی،محسن قرائتی_۴1

 .2۵1همان،ص_۴2

 .2۶۶همان،ص_۴۴

 

 

 

 

 منابع

 

 ق،.ه1۴21روت،یب ۀ،یالعصر المکتبۀ بلطۀ، یدال محمد خیش: قیتحق ،(۵۰۵/م)ابوحامد ،یغزال ن،یالد علوم اءیاح.1

 م؛2۰۰۰

 کتابخانه م،ق ،ییرجا یمهد دیس قیتحق ن،یالمسترشد نهج یإل نیالطالب ارشاد مقداد، نیالد جمال ،یحل یوریس.2

 .ق1۴۰۵ ،ینجف یمرعش یالعظم اللَّه ۀیآ

 .ق1۴1۶ ع،یالتوز و للنشر یعیالصم دار اض،یر فۀ،یابوحن اإلمام عند نیالد اصول الرحمن، عبد محمد س،یخم.3



 

22 
 

 .ش13۷۴ والنشر، للطباعۀ األسوۀ دار تهران، الموارد، اقرب د،یسع ،یشرتون.۴

 .ق1۴1۴ ،یاالسالم المعارفمؤسسۀ قم، االسالم، شرائع حیتنق یال االفهام مسالک ،یعل بن نیالد نیز ،یثان دیشه.۵

 انتشارات ،قم ،یزنجان االسالم خیش قیتعل والمختارات، المذاهب یف المقاالت اوائل محمد، بن محمد د،یمف.۶

 .تایب ،یداور

 .ق1۴۰3روت،یب وفا، مؤسسه باقر، محمد ،یمجلس بحاراالنوار،.۷

 .ق1۴12 ش،13۷۰قم، قم، هیعلم حوزه تیریمد مرکز جعفر، ،یسبحان والنحل، الملل یف بحوث.۸

 عبداللَّه: قیتحق ،یلعیز واآلثار، ثیاألحاد جی؛تخریاالسالم االعالم مکتب حسن، بن محمد ،یطوس ان،یالتب.۹

 .ق.ه1۴1۴ اض،یر مۀ،یخز ابن داراسعد، عبدالرحمن

 مؤسسۀ وت،ریب در،یح احمد نیالد عماد قیتحق ل،یالدال صیتلخ و األوائل دیتمه ب،یطب بن محمد ،یباقالن.1۰

 .ق1۴1۴ ۀ،یالثقاف الکتب

 .ق1۴1۸ ،یاألعلم روت،یب ن،یالد اصول معرفۀ یف نیقیال حق عبداللَّه، دیس شبَّر،.11

 ،ینجف یمرعش یالعظم اللَّه ۀیآ مکتبۀ قم، ،ییرجا یمهد دیس قیتحق مان،یاال قیحقا ،یعل نیالد نیز ،یعامل.12

 .ق1۴۰۹

 م،ق ن،یمدرس جامعه انتشارات ،یغفار اکبر یعل ق،یوتعل حیتصح ،یعل بن محمد صدوق، خیش الخصال،.13

 .ش13۶2

 ،یسالما نشر مؤسسه قم، ،ینیحس احمد دیس قیتحق الکالم، علم یف رۀیالذخ ن،یالحس بن یعل ،یمرتض دیس.1۴

 .ق1۴11

 .ش13۶۴ الزهراء، تهران، ،یجانیالر صادق حیتصح مان،یا هیسرما الرزاق، عبد ،یجیاله.1۵

 عثمان، میعبدالکر قیتحق ابوهاشم، بن نیحس بن احمد قیتعل الخمسۀ، االصول شرح الجبار، عبد ،یمعتزل.1۶

 .ق1۴۰۸ وهبۀ، مکتبۀ قاهره،

 .ق1۴۰۹ ،یالرض منشورات قم، رۀ،یعم الرحمن عبد دکتر قیتحق المقاصد، شرح مسعود، ،یتفتازان.1۷

 .تا یب ،یرض منشورات قم، العقائد، دیتجر شرح ،یعل نیالد عالء ،یقوشج.1۸



 

23 
 

 تا،یب ۀ،یعربال الکتب اءیاح دار،یعبدالباق فؤاد محمد: قیتحق ،یشابورین یریقش حجاج بن مسلم مسلم، حیصح.2۰

 .روتیب

 هیعلم حوزه تیریمد مرکز قم، ،یگانیگلپا یربان یعل قیتحق العقائد، قواعد محمد، بن محمد ،یطوس نیرالدینص.21

 .ق1۴1۶ قم،

 .ق.ه1۴۰۵روت،یب الکتب، عالم ،یمحمدعل یموس: قیتعل و قیتحق ،یغزال العقائد، قواعد.22

 یالعظم للَّها ۀیآ مکتبۀ قم، ،ینیحس احمد دیس قیتحق الکالم، علم یف المرام قواعد ،یعل بن ثمیم ،یبحران.23

 .ق1۴۰۶ ،ینجف یمرعش

 .13۸3 تهران، ،هفتم ۀ،یاالسالم الکتب دار،یغفار اکبر یعل: قیتعل و حیتصح عقوب،ی بن محمد ،ینیکل ،یالکاف.2۴

 ۀ،یإلسالما البشائر دار روت،یب ،یالداعوق قیعمروف قیتحق ن،یالد اصول کتاب احمد، نیالد جمال ،یغزنو.2۵

 .ق1۴1۹

 .تایب المشرق، دار روت،یب ف،یخل اللَّه فتح قیتحق د،یالتوح کتاب محمد، ابومنصور ،یدیماتر.2۶

 .ق1۴2۶ ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ن،یالع کتاب احمد، بن لیخل ،یدیفراه.2۷

 .ق1۴1۷ ل،یدارالج روت،یب رۀ،یعم عبدالرحمن قیتحق المواقف، کتاب ن،یالد عضد ،یجیا.2۸

 ،یسالما نشر قم، ،یآمل زاده حسن حسن حیتصح االعتقاد، دیتجر شرح یف المراد کشف وسف،ی بن حسن ،یحل.2۹

 .ق1۴۰۷

 .م2۰۰3 دارصادر، روت،یب العرب، لسان مکرم، بن محمد منظور، ابن.3۰

 یاضق یمحمدعل دیس قیتحق ۀ،یالکالم المباحث یف ۀیاإلله اللوامع مقداد، نیالد جمال ،یحل یوریس.31

 .ش13۸۰ ،یاسالم غاتیتبل دفتر انتشارات قم، ،ییطباطبا

 للمطبوعات؛ یاالعلم مؤسسۀ روت،یب حسن، بن فضل ،یطبرس ان،یالب مجمع.32

 ق؛.ه1۴11قاهرۀ، دارالتراث، ،یأتا نیحس: قیتحق و میتقد محمد، ،یراز فخر المحصل،.33

 .ق1۴۰۴ ،یالماالس االعالم مکتب قم، هارون، محمد السالم عبد قیتحق اللغۀ، سییمقا معجم احمد، فارس، ابن.3۴

 نیدال ییمح محمد قیتحق ن،یالمصل واختالف نییاالسالم مقاالت ل،یاسماع بن یعل ابوالحسن ،یاشعر.3۵

 .ق1۴1۹ ۀ،یالعصر مکتبۀ روت،یب د،یعبدالحم



 

2۴ 
 

 .م1۹۹۸ الهالل، مکتبۀ روت،یب ،یالهوار نیالد صالح قیتحق والنحل، الملل م،یالکر عبد ،یشهرستان.3۶

 .ق1۴1۴ ،یاسالم نشر مؤسسه قم، د،یالتقل من المنقذ محمود، نیالد دیسد ،یراز یحمص.3۷

 .ق13۹3 ،یاالعلم روت،یب القرآن، ریتفس یف زانیالم ن،یمحمدحس دیس ،ییطباطبا.3۸

 .والنشر اعۀللطب دارالفکر ،یعبدالباق فؤاد محمد: قیتعل و قیتحق د،یزی بن محمد ،ینیقزو ماجۀ، ابن سنن.3۹

 زا ییها درس یفرهنگ ،مرکز1323،محمد،تهران،یاشتهارد محمد ،گردآورندهیشناس ،محسن،گناهیقرائت.۴۰

 .13۷۵قرآن،


