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 سپاس گزاری:

 چیزی تا گذارد می را گرانبهایش وقت ما برای عزیزی یا شخصی که زمانی

 آن پسندیده و درست رفتار دهد، انجام ما برای را کاری آنکه یا بیاموزد ما به

  است

 از مؤدبانه خیلی است داده انجام برایمان که کاری و وقت زحمت، بخاطر که

 .کنیم تشکر او

 

 آرامش و خدا رضایت برای و باشد نداشته ما تشکر به نیاز او که چند هر 

 تواند می ما کوچک قدردانی و تشکر اما دهد، انجام را کار این خود درونی

 .کند شادمان را قلبش

 

از جناب اقای عسگری بابت این همه تالش و 

و صرف کردن وقت خود برای ما  کوشش

 .سپاگزاریم
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 گناه و ترک آنعنوان پژوهش :
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 کتابخانه ای )منابع مکتوب و مقاالت:شیوه گرداوری مطالب

 اینترنتی(

 

 

 برگه تحقیق ابزار گرداوری اطالعات:
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 مقدمه 

قانون هال افرینش دبه زندگی مسیری است که با همراهی و همگامی با 

منزل ارامش میرسد و هر گونه جدایی و فاصله گرفتن از این اصول و 

 قوانین انسان را از حقیقت خود دور می سازد.

 

از انجا که خداوند این قانون های مترقی را برای ارامش انسان در 

کالبد هستی تعبیه نوند لذا در ادبیات دین به این فاصله گرفتن و 

 )گناه( یا معصیت میگویند .1قوانین افرینش  جداشدن از

به عنوان نمونه صداقت قانون مترقی زندگی انسان و دروغ انحراف  

از این مسیر پاک است که چیزی جز برهم زدن ارامش و امنیت و 

اعتماد در زندگی نخواهد داشت و همانطور که در ترجمه یکی از ایات 

ر نهد قطعا به خودش  ستم میفرماید هرکس از مقررات خدا پای فرات

 است کرده

 او به خدش ستم کرده ایه شریفه تصریح میکند که در این حالت  
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       بخش اول

 گناه چیست؟

 

نافرمانی است و در لغت عرب از  و عنی جرم وخطاگناه در لغت به م

 ان به معصیت تعبیر شده .

در زبان قران و پیامبر و امامان با واژه های مختلف از گناه یاد شده 

است که هر کدام گویی از بخشی از اثار شوم گناه پرده بر میدارد و 

بیانگر گوناگون بودن گناه است واژه هایی که در قران امده است 

 عبارت اند از 

 

 منکرو...........8فساد7حرام فسق 5جرم4اثم9معصیت 2ذنب9

 

 

بیانگر بخشی از اثار شوم گناه و حاکی از ین واژه ها هرکدام ا

گوناگونی گناه میباشد و هریک از ان ها پیام مخصوص خدش را به 

 .دگناه بر حذر میدارهمراه دارد و انسان ها را از ارتکاب 
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 بخش دوم

 

 ترک گناه -2

 

 عصمت ملکه دارای الهی عنایت بهمیدانید گناه خاص افرادی است که  شما

 است عصمت از تر پایین ای مرتبه که عدالت ملکه تنها سایرین برای و هستند

 . است پذیر امکان

 فعالیت و اخالقی تالش نهایت در که است کماالتی از نیز صفت این تازه

 در انسان موفقیت از نشان آن به یابی دست و است حصول قابل خودسازانه

 انسان نهایی کماالت از که دارد جامعی صفت به رسیدن و نفس اصالح

 خوردن در بیماری ترس از مردم که شگفتا: فرمود که   .شود می محسوب

 .کنند نمی خودداری گناه از دوزخ آتش بیم از ولی کنند می امساک و احتیاط غذا

 آغاز در و است انسان نفس تمایالت برخالف پرهیز و داری خویشتن این البته

 کارها سرانجام، مجاهدت، و ریاضت با لکن رسد می نظر به دشوار قدری

: فرمود( الّسالم علیه) امیرالمؤمنین چنانکه شد، خواهد هموار ها راه و آسان

 در الّطاعات؛ الی َمفادُتها علْیکم َیْسهل الَمعاصی ترک علی اْنفُسکم غالِبوا»

 و طاعات سوی به آن کشاندن تا کنید نرم پنجه و دست خویش نفس با گناه ترک

 «.شود آسان شما بر عبادات

 که کند می ایفا را اساسی نقش نفس تهذیب و خودسازی در گریز و جنگ این

 های ارزش تمام اساس و شود می تعبیر «تقوا» به آن از اسالمی فرهنگ در

 در و ندارد ارزش آن بدون کوششی و عمل هیچ و است انسانی و اسالمی

ُ  َیَتَقبَّلُ  ِانَّما: »فرماید می چنانکه نیست، پذیرفته متعال خداوند پیشگاه  ِمنَ  ّللاَّ

ِقیَن   «.پذیرد می باشند تقوا دارای که کسانی از تنها خداونداْلُمتَّ
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 صفای و صالح و روح اعتالی در نشود مقبول خدا نزد که عملی هر تردید، بی

 سوی به صالح عمل و طّیب کالم تنها زیرا داشت، نخواهد تاثیری گونه هیچ آن

 که شوند، می نزدیک خدا به صالح و پاک های انسان تنها و رود می باال او

یِّبُ  اْلکَلِمُ  َیْصَعدُ  ِالَْیهِ : »فرمود الِحُ  اْلَعَملُ  وَ  الطَّ  َیْرَفُعُه؛ الصَّ

 عمل او و کند می صعود پاکیزه سخنان( تعالی خداوند) او سوی به

 .برد می باال را صالح

 هیچ.فیهِ  َوَرعَ  ال اْجتهاد   ینَفعُ  ال: »فرماید می( الّسالم علیه) صادق امام

( الّسالم علیه) باقر امام.« نیست سودمند پرهیزکاری  بدون کوششی

 .است پرهیزکاری ها عبادت ترین سخت : فرماید می

 شیعیان از یکی به خطاب ای نامه در( الّسالم علیه) صادق امام و

 در دنیا این از و یابد پایان خوبی به کارت بخواهی چنانچه : نویسد می

 را خدای حق باشی، مشغول عمل بهترین به که بربندی رخت حالی

 و حلم به و کنی صرف نافرمانی در را او های نعمت مبادا. بدار بزرگ

 .شوی مغرور او بردباری

 از سخن( الّسالم علیه) صادق امام خدمت در: گوید میرعم بن مفّضل

 و ضعیف بسیار عمل مقام در من کردم عرض آمد، میان به اعمال

  این یعنی. بخواه آمرزش خدا از و باش آرام: فرمود حضرت. سستم

 منْ  خیر   الّتقوی َمعَ  اْلعملِ  َقلیل انَّ : »فرمود سپس. مباش ناامید اندازه

 بهتر باشد تقوا با همراه که اندکی عمل گمان بی تْقوی؛ بال اْلعمل َکثیر

 .باشد تقوا از خالی که فراوانی عمل از است

 

 همه این دارای کسی است ممکن چگونه: کردم عرض گوید می مفّضل

 همانند شود، می آری: فرمود باشد؟ نداشته تقوا ولی باشد خوب عمل
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 به آنها خانه درِ  و مهربانند همسایگان با و کنند می اطعام که افرادی

 دست از عنان گناه با برخورد اولین در اما است، باز مردم روی

 . پردازند می عصیان و نافرمانی به و دهند می

 را نیکوکاری و خدمات گونه این انجام توفیق که هستند هم کسانی ولی

 حفظ آلودگی از را خود و دارند خویشتن گناه با برخورد در اما ندارند،

 .کنند می

 به باید آدمی َطعاِمِه؛ ِالی ااْلِْنسانُ  َفْلَیْنُظرِ : »فرماید می متعال خداوند

 امیرالمؤمنین.« بنگرد احتیاط و خرد چشم به خود غذای و قوت

 ِعْلمه علْیکَ اْشَتبه فما: »نوشت حنیف بن عثمان به( الّسالم علیه)

 بیرون دهان از نبود روشن تو برای بودنش حالل که را آنچه َفاْلِفظُه؛

 .بینداز

 توجه آن به راه آغاز از باید سالک مؤمن که چیزی ترین مهم بنابراین،

 قبیل از) حرام به آلودگی از دامن حفظ و شکم نگهداشتن باشد داشته

  است،.( غیره و زنا

 با انسان تا بماند باقی پاک دو هر دل و چشم تا کرد مراقبت باید پس. 

 با راز خلوتگه در سرانجام و کند پرواز آسمانها به سبکبال روحی

 . گردد همنشین صالحان و شهیدان و صدیقان و پیامبران

َ  ُیِطعِ  َمنْ  وَ » آیه به است اشاره ُسولَ  وَ  ّللاَّ ُ  اَْنَعمَ  الَِّذینَ  َمعَ  َفاُولِئکَ الرَّ  ّللاَّ

ِبیِّینَ  ِمنَ  َعلَْیِهمْ  یقِینَ  وَ  النَّ دِّ َهداءِ  وَ  الصِّ الِِحین وَ  الشُّ  و خدا که کسی و الصَّ

 که بود خواهد کسانی همنشین رستاخیز روز در. کند اطاعت را پیامبر

 .«صالحان و شهیدان و صدیقان و پیامبران از کرده، انعام آنها بر خدا
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 بخش سوم

 توبه-9

                                  

 به انسان برای گاه قرآن در کلمه این .است «زگشتبه معنای باتوبه 

  اضافه حروف با موارد این در که خدا برای گاه و است رفته کار

 رود می کار به انسان برای وقتی فعل این. رود می کار به متفاوت

 .است خداوند سوی به گناه از بنده بازگشت معنای به «ّللاِ  إلَی تابَ »

 معنای به( «َعلَیهِ  ّللاُ  تابَ )» رود می کار به خداوند درباره وقتی و 

 .اوست به توبه توفیق دادن و بنده به نسبت خداوند بخشش و غفران

 باب» تباهى، ورطه از انسان نجات براى حكیم خداوند كه نجاست 

 پشیمانى به را آنها و گشوده خویش بندگان روى به را «استغفار و توبه

 فریب انسان این بازگشت براى راه تا كند مى دعوت بخشش طلب و

 بار الهى بیكران رحمت و لطف به وارى امید با و باشد باز خورده

 و آیات در اساس این بر و كند، تالش خویش روح تعالى براى دیگر

 :خواند فرامى استغفار و توبه به را انسان فراوانى روایات

َها َیا ا َتْوَبة   ّللاَِّ  إِلَى ُتوُبوا آَمُنوا الَِّذینَ  أَیُّ ُكمْ  َعَسى َنُصوح   َعْنُكمْ  ُیَكفِّرَ  أَنْ  َربُّ

َئاتُِكمْ   َسیِّ

; خالص اى توبه! كنید توبه خدا سوى به! اید آورده ایمان كه كسانى اى

 بپوشاند را شما گناهان پروردگارتان است امید
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 .است زبان با استغفار و قلب پشیمانى توبه: فرماید مى( ع)على حضرت

 مراحل از یكى الهى درگاه از بخشش طلب و استغفار دیگر، بیان به

 خداوند از گناهان از پشیمانى حالت با همراه انسان كه است واقعى توبه

 .كند مى بخشش و عفو درخواست

 آمده یكدیگر همراه «توبه» و «استغفار» هود، سوره سوم آیه در

ُكمْ  اْسَتْغفُِروا َوأَنْ : »است  خویش گناهان از...« / إِلَْیهِ  ُتوُبوا ُثمَّ  َربَّ

 .گردید باز او سوى به و كنید استغفار

 بسوى بازگشت و توبه تحقق براى كه است الزم هم مطلب این به توجه

 حقیقت در و است ضرورى استغفار و گناهان بخشش طلب پروردگار

 توبه مراحل از یكى كه رسیم مى معنا همین به آیه دقیق بررسى با

 .در گاه الهی استاز گناهان بخشش و عفو درخواست واقعى،
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 قیامت -4                              

 به ها انسان تمام اسالم های آموزه بنابر که روزی قیامت،

 اند داده انجام دنیا در که اعمالی محاسبه برای الهی خواست

 وقایعی روز این از پیش. شوند می جمع الهی پیشگاه در

 الساعه اشراط به که دهد می روی آسمان و زمین در شگفت

 قیامت، زمان که دارند تاکید روایات و قرآن. است معروف

 چگونگی زیادی، آیات در .نیست معلوم خدا جز کسی بر

 آیه در. است کرده بیان را قیامت روز در انسان شدن زنده

 در شدن دمیده بار یک با که کند می بیان زمر سوره 68

 خدا که کسانی مگر میرند می بندگان تمام اسرافیل، صور

 ناگهان و شود می دمیده صور در دیگر بار آنگاه،. بخواهد

 .مانند می محاسبه انتظار در و برخاسته همگی

ورِ  فِی ُنفِخَ  وَ  ماواتِ  فِی َمنْ  َفَصِعقَ  الصُّ  فِی َمنْ  وَ  السَّ

ُ  شاءَ  َمنْ  إاِلَّ  اْْلَْرِض   قِیام   ُهمْ  َفإِذا أُْخری فیهِ  ُنفِخَ  ُثمَّ  ّللاَّ

 و آسمانیان شود، دمیده که صور در: ترجمه) یْنُظُرون

 چون و بخواهد خدا که آنها مگر شوند می بیهوش زمینیان

 .درنگرند و خیزند پا به ناگهان شود دمیده آن در دیگر بار

  



 طرح پژوهش:گناه و ترک آن                        

 

13 
 

 .المجرمون یبلس الساعة تقوم یوم

 فرو اندوه و غم و نومیدی در مجرمان شود می پا بر قیامت که روز آن

 .روند می

 .قدیر ء شی کل علی انه و الموتی یحی انه و الحق هو ّللا بان ذلک ـ2

 زنده را مردگان و است حق خداوند، بدانید که است آن خاطر به این

 .است توانا چیز هر بر و کند می

 .القبور فی من یبعث ّللا ان و فیها ریب ال آتیة الساعة ان و ـ9

 در که را کسانی تمام خداوند و نیست آن در شکی رستاخیز اینکه و

 .کند می زنده اند آرمیده قبر

 .علیم حکیم انه یحشرهم هو ربک ان و ـ1

 که چرا کند می محشور و جمع( قیامت در) را همه قطعا تو پروردگار

 .است توانا و حکیم

 به فاحیینا میت بلد الی فسقناه سحابا فتثیر الریاح ارسل الذی ّللا و ـ۵

 .النشور کذلک موتها بعد االرض

 حرکت به را ابرهایی تا فرستاد را بادها که است کسی آن خداوند

 وسیله به و رانیم می ای مرده سرزمین سوی به را ابرها این ما درآورد،

 گونه همین نیز رستاخیز کنیم، می زنده مردنش از بعد را زمینی آن

 .است
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 سواالت

 کدام یک از کلمه های زیر به گناه مربوط نیست؟-9

 الف( ذنب          ب(فسق        ج(ثم       د(اثم

 از گزینه های زیر از روز قیامت خبر دارند؟کدام یک -2

 الف( پیامبران      ب(امامان     ج( مردم       د( خداوند

 توبه به چه معناست؟-9

 الف(رفتن          ب(آمدن      ج(نیامدن      د(برگشت

 الَمعاصی ترک علی اْنفُسکم غالِبوااین جمله به چیزی اشاره میکند  -4
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 پیشنهاد

 

به شما خواننده محترم پیشنهاد میشود این مقاله و پژوهش را 

مطالعه کنید و به شما پیشنهاد میدهم کتاب چرا گناه شیرین است 

.انشاهلل این نکات خیلی زیادی در آن استرو مطالعه کنید زیرا 

سوال ها بخوانید و بروید درباره آن ها تحقیق کنید و به آن ها 

 پاسخ دهید.
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